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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,849.50-1,856.62 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากสดุสปัดาห์ท่ีผ่านมาปิดลดลง 16.46 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากตวัเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนพ.ค.ออกมาดีเกินคาด กระตุ้นการคาดการณ์เฟดเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกร้าวเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ ปัจจยัท่ีกล่าวมาหนนุดชันีดอลลาร์ให้แข็งค่า พร้อมกับ
ผลกัดนั Bond Yield 10 ปีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาห์ ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจาก ปธน.วลาดิเมียร์ ปูตนิ ของรัสเซีย กล่าวว่ารัสเซียจะโจมตีเป้าหมายใหม่ หากตะวนัตกจดัส่ง
ขีปนาวธุพิสยัไกล แม่นย าสงู ให้แก่ยเูครน ประกอบกบัรัฐบาลองักฤษ ประกาศว่าจะจดัสง่เคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้อง M270 ซึง่มีพิสยัการยิงไกลถึง 80 กิโลเมตร (50 ไมล์) ให้กบัยเูครน ซึง่
เป็นความเคลื่อนไหวท่ีสอดประสานกนักบัสหรัฐ อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก หลงักรุงปักก่ิงเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด-19 รวมถึงการคว ่าบาตรก๊าซพรอม 
เจอร์เมเนีย อาจท าให้ผู้ใช้ก๊าซเยอรมนีเสียเงินเพิ่ม 5 พนัล้านยโูร (5.4 พนัล้านดอลลาร์) ตอ่ปีส าหรับการจดัหาก๊าซทดแทน ซึง่ต้นทนุท่ีเพิ่มเข้ามานีก็้จะถกูผลกัภาระให้บรรดาซพัพลายเออร์
พลงังาน และผู้บริโภครายย่อย ประเด็นดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยกดดนัทองค าได้ ส่วนคืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ ทัง้นีห้ากราคาทองค ายังคงพยายามยืนเหนือ 1,846-1,839 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักลา่วได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,863-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไม่สามารถปรับขึน้ไปยืนได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
06-06-2022 17:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.04 1,853.95 2.91 0.16 

Spot Silver ($) 21.91 22.32 0.41 1.87 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,260 30,270 10 0.03 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,270 30,260 -10 -0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,856.90 1,854.90 -2.00 -0.11 

Silver Futures (SVFM22)  22.06 22.31 0.25 1.13 

ดชันดีอลลาร ์ 102.12 101.94 -0.18 -0.18 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,839   1,827  1,811 

        1,873   1,889  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาพยายามทดสอบแนวต้านที่ 1,863-1,873 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท าก าไร
เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทดสอบระดับดังกล่าวจะมีแรงขายออกมาอย่าง
ชดัเจน อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไมห่ลดุโซนแนวรับระยะสัน้อยูท่ี่ 1,846-
1,839 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,863-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทุน
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,846-1,839 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผ่าน 1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 

Open New แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,846-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลด
พอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลุด 1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เม่ือราคาดีดตัวขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,863-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นจดุปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไร 
 



 

 

 (+) อังกฤษเตรียมส่งเคร่ืองยิงจรวด M270 ให้ยูเครนใช้สู้ศึกรัสเซีย รัฐบาลองักฤษประกาศว่าจะจดัสง่เคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้อง M270 ซึ่งมีพิสยัการ

ยิงไกลถึง 80 กิโลเมตร (50 ไมล์) ให้กบัยเูครน โดยเป็นความเคลื่อนไหวท่ีสอดประสานกบัสหรัฐ เพื่อมุง่รับมือการรุกรานของรัสเซีย รัฐบาลองักฤษยงักลา่วด้วย

วา่ กองก าลงัยเูครนจะถกูฝีกให้ใช้เคร่ืองยิงจรวดใหมด่งักล่าวในองักฤษ หลงัก่อนหน้านีป้ระกาศวา่จะช่วยฝึกบคุลากรยูเครนเก่ียวกบัวิธีการใช้ยานเกราะ นาย

เบน วอลเลซ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยวา่ "เคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้องศกัยภาพสงูนีจ้ะท าให้ยูเครนปกป้องอธิปไตยจากการโจมตีอันโหดเหีย้ม

จากปืนใหญ่พิสยัไกล ซึง่กองก าลงัของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูนของรัสเซียใช้ถลม่เมืองตา่ง ๆ แบบไมเ่ลือก" นายวอลเลซระบใุนแถลงการณ์ 

 (+) "ปูติน" ขู่โจมตีเป้าหมายใหม่ หากสหรัฐส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปยังยูเครน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย กล่าวในระหว่างการให้

สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์รอสสิยา-1 ว่า รัสเซียจะโจมตีเป้าหมายใหม่ หากตะวนัตกจัดส่งขีปนาวธุพิสยัไกลให้แก่ยูเครนเพื่อใช้ในระบบจรวดเคลื่อนท่ีท่ีมี

ความแมน่ย าสงู รายงานระบวุา่ สหรัฐปฎิเสธท่ีจะจดัสง่กองก าลงันาโต (NATO) ไปยงัยเูครน แตส่หรัฐและชาติพนัธมิตรในยโุรปได้จดัส่งอาวธุให้แก่ยเูครน เช่น 

โดรน, ปืนใหญ่วิถีโค้ง, ระบบต่อต้านอากาศยานสติงเจอร์ (Stinger) และขีปนาวุธต่อต้านรถถังแจฟลิน (Javelin) ขณะเดียวกัน ปธน.โจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ

เปิดเผยเมื่อสปัดาห์ท่ีแล้ววา่ สหรัฐจะจดัสง่เคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้องอตัตาจร M142 หรือ HIMARS ให้กบัยเูครน หลงัเขาได้รับค ามัน่จากยูเครนว่าจะไมใ่ช้

อาวธุชนิดดงักลา่วโจมตีดินแดนของรัสเซีย ทัง้นี ้ปธน.ปติูนเสริมวา่ หากมีการจดัสง่ขีปนาวธุพิสยัไกล "เราจะโจมตีเป้าหมายท่ีเรายงัไมเ่คยโจมตีมาก่อน" 

 (+) เยอรมนีจ่อเสียเงินเพิ่มปีละ 5 พันล้านยูโรจากการคว ่าบาตรก๊าซรัสเซีย หนงัสือพิมพ์เวลต์ อมั ซอนน์แท็ก (Welt am Sonntag) รายงานโดยอ้างอิง

ข้อมลูจากผู้แทนอตุสาหกรรมวา่ การคว ่าบาตรก๊าซพรอม เจอร์เมเนีย (Gazprom Germania) และบริษัทในเครืออาจท าให้ผู้จ่ายภาษีและผู้ใช้ก๊าซเยอรมนีเสีย

เงินเพิ่ม 5 พนัล้านยโูร (5.4 พนัล้านดอลลาร์) ตอ่ปีส าหรับการจดัหาก๊าซทดแทน เมื่อเดือนพ.ค. ท่ีผ่านมา รัสเซียตดัสินใจยติุการจดัหาก๊าซให้กบับริษัทก๊าซพร

อม เจอร์เมเนีย ซึง่เป็นธุรกิจในเครือในเยอรมนีของก๊าซพรอม หลงัเยอรมนีมอบบริษัทดงักล่าวให้ผู้จดัการทรัพย์สินเป็นผู้ดแูลจากผลพวงของเหตรุัสเซียรุกราน

ยูเครน เวลต์ อมั ซอนน์แท็กรายงานว่า ต้นทุนปัจจุบนัจะอยู่ท่ีประมาณ 3.5 พนัล้านยูโรต่อปี และต้นทุนจะสูงขึน้ นอกจากนีต้้นทุนท่ีเ พิ่มเข้ามานีจ้ะถูกผลกั

ภาระให้บรรดาซพัพลายเออร์พลงังานและผู้บริโภครายย่อยในรูปแบบของค่าก๊าซตัง้แตเ่ดือนต.ค.เป็นต้นไป 

 (-) ยอดขายรถยนต์อังกฤษเดือนพ.ค. 65 ร่วงเกือบ 21% เหตุอุปทานชะงักงัน  สมาคมผู้ผลิตและผู้ ค้ารถยนต์ (SMMT) ขององักฤษเปิดเผยในวนันีว้่า 

ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหมข่ององักฤษร่วงลงเกือบ 21% ในเดือนพ.ค. 2565 เน่ืองจากภาวะชะงกังนัของอปุทานขดัขวางการซือ้รถยนต์คนัใหม ่แม้จะมีความ

ต้องการสงูก็ตาม ทัง้นี ้SMMT ระบวุา่ ยอดขายรถยนต์คนัใหมข่ององักฤษลดลงเหลือ 124,394 คนั ซึ่งนบัวา่เป็นระดบัต ่าเกือบท่ีสดุส าหรับเดือนพ.ค.ในรอบ 3 

ทศวรรษ รองจากการลอ็กดาวน์เมื่อปี 2563 

 (-) ดอลลาร์แขง็ค่าเทียบเยน อานิสงส์บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้แตะกรอบบน 130 เยนในตลาดโตเกียวเช้านี ้หลงัร่วงลงแตะ

ระดบัต ่าสดุในรอบหนึ่งเดือนเมื่อช่วงปลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยนกัลงทุนเข้าซือ้ดอลลาร์จากการคาดการณ์ว่า สว่นต่างของอตัราดอกเบีย้สหรัฐและญ่ีปุ่ นจะ

กว้างมากขึน้ หลงัการพุ่งขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี  

130.59-130.62 เยน เทียบกบั 130.77-130.87 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 129.88-129.90 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวนัศกุร์ท่ี 3 มิ.ย. 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก ขานรับปักกิ่งผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด  ตลาดหุ้ นเอเชียปิดภาคเช้าเคลื่อนไหวสู่แดนบวก เน่ืองจากนักลงทุนขานรับ

รายงานท่ีวา่ กรุงปักก่ิงจะผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควิด-19 เพิ่มเติมn โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ตลาดหุ้นจีน ปิดท่ี 3,236.37 จุด เพิ่มขึน้ 40.91 จดุ หรือ 

+1.28%, ดชันีฮัง่เส็ง ตลาดหุ้นฮ่องกง ปิดท่ี 21,653.90 จดุ พุ่งขึน้ 571.77 จุด หรือ +2.71% และดชันีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียว ปิดตลาดท่ีระดบั 27 ,915.89 

จดุ เพิ่มขึน้ 154.32 จดุ หรือ +0.56% ซึง่เป็นระดบัสงูสดุตัง้แตว่นัท่ี 30 มี.ค. สว่นตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดท าการวนันี ้(6 มิ.ย.) เน่ืองในวนั Memorial Day 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก อานิสงส์หุ้นกลุ่มเหมือง-สินค้าหรู หุ้ นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองและสินค้าหรู ขณะท่ีนัก

ลงทนุจบัตาข้อมลูเงินเฟ้อสหรัฐและรายละเอียดการประชมุของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในสปัดาห์นี ้ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 440.98 

จุด เพิ่มขึน้ 0.89 จุด หรือ +0.20% หลังปิดลบ 0.9% ในสปัดาห์ท่ีผ่านมาจากความวิตกกังวลว่าบรรดาธนาคารกลางจากประเทศส าคญั ๆ จะเร่ง คุมเข้ม

นโยบายการเงิน ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,576.87 จุด เพิ่มขึน้ 116.78 จุด หรือ +0.81% ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาด

วนันีท่ี้ 6,533.82 จดุ เพิ่มขึน้ 48.52 จดุ หรือ +0.75% 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 6 มิ.ย. ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Whit Monday   - - 

วนัองัคารท่ี 7 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน เดือนเม.ย.   0.4% -4.7% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -21.2 -22.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   51.8 51.8 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนเม.ย.   -89.3B -109.8B 

วนัพธุท่ี 8 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.3% -3.9% 

 14.00น. ไทย มตอิตัราดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)   0.50% 0.50% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนเม.ย.   2.1% 2.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -5.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 9 มิ.ย. 18.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางยุโรป(ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธาน ECB : คริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   205K 200K 

วนัศกุร์ท่ี 10 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   0.7% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนพ.ค.   0.5% 0.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   58.4 58.4 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 03 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


