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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,845.20-1,853.73 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่ม 10.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงหนนุมาจากดชันีดอลลาร์
อ่อนค่าลง จากแรงขายสกุลเงินปลอดภยัเพ่ือเข้าซือ้สกลุเงินเสี่ยง ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจาก เฟดสาขาแอตแลนตา เผยแบบจ าลองการคาดการณ์ GDP Now tracker แสดงให้เหน็ว่า 
เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มหดตวัตดิตอ่กนัเป็นไตรมาสท่ี 2 เข้าเกณฑ์ว่าเศรษฐกิจเผชิญกบัภาวะถดถอย อีกทัง้เวิลด์แบงก์ได้อนมุตัเิงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 1.49 พนัล้านดอลลาร์ โดยได้
การค า้ประกันทางการเงินจากองักฤษ เนเธอร์แลนด์ ลิทวัเนีย และลตัเวีย อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากอิตาลีและเงินบริจาคจาก Multi-Donor Trust Fund อย่างไรก็ตามด้าน
ตลาดหุ้นเอเชียได้ปิดในแดนบวกตามทศิทางตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนีว้คัซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ ได้รับการอนมุตัจิาก FDA สหรัฐ ให้ใช้กบัผู้ ท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไปแล้ว 
ประเดน็ดงักลา่วอาจมากดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจของอีย ูประมาณการครัง้สดุท้ายผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022 รวมถึง สหรัฐจะเปิดเผย
สตอ็กสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนเม.ย.และสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรจากการแกว่งตวัในกรอบ การเข้าซือ้ควรรอเม่ือราคา
อ่อนตวัลงใกล้แนวรับบริเวณ 1,836-1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,857-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผ่านได้สามารถถือตอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
08-06-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.30 1,850.34 -0.96 -0.05 

Spot Silver ($) 22.24 22.02 -0.22 -0.99 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,240 30,330 90 0.30 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,280 30,300 20 0.07 

Gold Online Futures (GOM22) 1,849.40 1,852.00 2.60 0.14 

Silver Futures (SVFM22)  22.00 22.06 0.06 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 102.33 102.53 0.20 0.19 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

 ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,827   1,811  1,786 

        1,857   1,873  1,891 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,857 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ระดับสงูสุด
ของสปัดาห์นี)้  หลงัจากราคาฟืน้ตวัขึน้ชว่งสัน้จงึมีแรงขายออกมา อาจท าให้เกิดการ
อ่อนตัวลง โดยประเมินแนวรับบริเวณที่ 1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หาก
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ก็จะเห็นการดีดตวัขึน้ระยะสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,857-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าลงทุนในกรอบราคา โดยเปิดสถานะซือ้ท าก าไรระยะสัน้หาก
ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุน 
1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์)และรอขายท าก าไรเม่ือราคาทองค าปรับตวัขึน้ไม่สามารถ
ยืนเหนือแนวต้านโซน 1,857-1,863 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) เฟดเผย GDP สหรัฐอาจหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส เส่ียงเผชิญภาวะถดถอย  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า 

แบบจ าลองการคาดการณ์ GDPNow tracker แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มหดตวัติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 2 ซึ่งเข้าเกณฑ์การประเมินว่า 

เศรษฐกิจเผชิญกบัภาวะถดถอย แบบจ าลอง GDPNow Tracker บ่งชีว้า่ ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวั

เพียง 0.9% เท่านัน้ในไตรมาส 2 หลังจากท่ีหดตวัลง 1.5% ในไตรมาส 1 และมีโอกาสสูงท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตวัติดต่อกัน 2 ไตรมาส การเปิดเผย

แบบจ าลองดงักล่าวมีขึน้หลงัจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 2 ของตวัเลข GDP ไตรมาส 1/65 โดยระบุวา่ GDP หดตวัลง 

1.5% จากเดมิที่รายงานวา่หดตวั 1.4% ในตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 1 

 (+) ทหารยูเครนกว่า 1 พันนายถูกส่งตัวไปรัสเซียเพ่ือไต่สวน คาดกระทบเจรจาสนัติภาพ ส านกัข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า 

ทหารชาวยูเครนกว่า 1,000 นายท่ียอมจ านนในเมืองมาริอูโพลทางตอนใต้ของยูเครนนัน้ ได้ถูกส่งตัวไปยังรัสเซียเพ่ือท าการสอบสวน โดยหากข่าว

ดงักล่าวได้รับการยืนยนัว่าเป็นความจริง ก็จะส่งผลให้การเจรจาสนัติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนเผชิญกบัความยุ่งยากมากขึน้ รายงานระบวุ่า ยูเครน

ก าลงัหาทางท่ีจะให้รัสเซียส่งมอบทหารทัง้หมด 2,000 นายจากโรงถลุงเหล็กอาซอฟสตาลในเมืองมาริอูโพลตามข้อตกลงการแลกเปล่ียนนักโทษ แต่

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนิตบิญัญัติของรัสเซียเรียกร้องว่า ทหารบางส่วนของยูเครนจะต้องถูกไต่สวน "ทหารยูเครนกวา่ 1,000 นายจากโรงถลุงเหล็กอาซอฟสตาล

จะถูกส่งไปยงัรัสเซีย หน่วยงานด้านบงัคบัใช้กฎหมายของรัสเซียก าลงัด าเนินการในเร่ืองนี"้ ส านกัข่าวทาสส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวซึง่ เป็นเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายนิตบิญัญตัขิองรัสเซีย นอกจากนี ้แหล่งข่าวยงัระบวุา่ จะมีนกัโทษชาวยเูครนจ านวนมากขึน้ท่ีถูกส่งตวัไปยงัรัสเซีย 

 (-) เงินเยนท านิวโลว์ 20 ปีวันที่สอง เหตุ BOJ ใช้นโยบายการเงินสวนทางเฟด เงินเยนร่วงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบกับดอลลาร์

ติดต่อกนัเป็นวนัท่ีสอง อนัเน่ืองมาจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ สวนทางกบัธนาคาร

กลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ท่ียังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งท าให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ของสหรัฐและญ่ีปุ่ นปรับตัวกว้างขึน้ ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี  133.01-133.04 เยน เทียบกับ 132.59-132.69 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 132.76-

132.78 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) เยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ขยายตัว 0.7% ต ่ากว่าคาด ส านกังานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) รายงานในวนันีว้่า 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ของเยอรมนีฟืน้ตวั แต่เพิ่มขึน้น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากข้อจ ากดัด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ

สงครามยูเครนส่งผลให้ซพัพลายเชนหยดุชะงกั ส านกังานสถิตริะบุวา่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 0.7% หลงัหดตวั 3.7% ในเดือนมี.ค. 

ขณะที่ผลการส ารวจของรอยเตอร์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 1.0% 

 (-) ราคาบ้านในอังกฤษชะลอขยายตัว 3 เดือนตดิ แนวโน้มความต้องการลด ฮาลิแฟกซ์ ผู้ ให้สินเช่ือจ านองรายใหญ่ขององักฤษเปิดเผยในวนันีว้่า 

ราคาบ้านของอังกฤษในเดือนพ.ค. ปรับตัวขึน้ 10.5% เม่ือเทียบรายปี ชะลอตัวลงจากระดับ 10.8% ในเดือนเม.ย. โดยชะลอตัวลงเป็นเดือนท่ี 3 

ตดิตอ่กนั และเป็นการปรับตวัขึน้น้อยท่ีสุดนบัตัง้แตเ่ดือนม.ค. ฮาลิแฟกซ์ระบุวา่ ความต้องการบ้านมีแนวโน้มชะลอตวัลงอีก ขณะท่ีภาคค รัวเรือนเผชิญ

กบัภาวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก แต่พลิกลงสู่แดนลบหลังเครดิตสวิสฉุดหุ้นกลุ่มธนาคาร ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้แต่พลิกลงสู่แดนลบอย่าง

รวดเร็ว เพราะถกูกดดนัจากกรณีท่ีเครดิต สวิสออกมาเตือนเร่ืองผลก าไรจนท าให้หุ้นเครดิตสวิสร่วงลงเกือบ 6% และฉุดหุ้นกลุ่มธนาคารลงด้วย ขณะท่ี

การปรับตวัลงของราคาโลหะฉุดหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 443.66 จุด เพิ่มขึน้ 0.78 จุด หรือ +0.18% โดยปรับตวั

ขึน้ตามหุ้นทัว่โลก ก่อนจะปรับตวัลง 0.1% ณ เวลา 14.21 น.ตามเวลาประเทศไทย ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,595.78 จุด เพิ่มขึน้ 

39.16 จดุ หรือ +0.27% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,517.55 จดุ เพิ่มขึน้ 17.2 จดุ หรือ +0.26%  

 

 

 

 

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.   -2.7%** -4.7% 

 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -15.8** -22.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   53.4** 51.8 

 19.30น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนเม.ย.   -87.1B** -109.8B 

วนัพธุท่ี 8 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.7%** -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 ข้อมลูวนัที ่03 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


