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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,847.30-1,855.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้เพียงเลก็น้อย 1.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนนุจาก 
เฟด สาขาแอตแลนตา เผยแบบจ าลองการคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เหน็ว่าสหรัฐมีความเสี่ยงสงูที่เศรษฐกิจจะหดตวัติดตอ่กนั 2 ไตรมาส แตก็่ได้ลดช่วงบวกลงหลงัโดนกดดนัจากการ
แข็งค่าขึน้ของดชันีดอลลาร์ ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัลงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนกัลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หลงั OECD 
ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือขยายตวั 3.0% จาก 4.5% ประกอบกบัเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศว่าจะลอ็กดาวน์เขตหมินหงั ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเซี่ยง
ไฮ้ตัง้แต่ช่วงเช้าวนัเสาร์นี ้เพ่ือปูพรมตรวจเชือ้โควิด-19 เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามด้านส านกังานศลุกากรจีน เผยยอดส่งออก และยอดน าเข้า เดือนพ.ค. ขยายตวั 16.9% และ 4.1% เม่ือ
เทียบรายปี ซึง่ดีกว่าคาดไว้ท่ี 8% และ 2% ตามล าดบั ประเดน็ดงักลา่วอาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ จะเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรก
รายสปัดาห์ นอกจากนี ้ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงินและแถลงมตอิตัราดอกเบีย้ รวมถึง ตดิตามแถลงการณ์ของประธาน ECB นางคริสตนิ ลาการ์ด ทัง้นีเ้ข้าซือ้เพ่ือเก็ง
ก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,844-1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางสว่นหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,865-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
09-06-2022 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.00 1,849.72 -3.33 -0.18 

Spot Silver ($) 22.03 22.00 -0.03 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,320 30,340 20 0.07 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,290 30,290 0 0.00 

Gold Online Futures (GOM22) 1,851.80 1,851.00 -0.80 -0.04 

Silver Futures (SVFM22)  22.06 22.02 -0.04 -0.18 

ดชันดีอลลาร ์ 102.55 102.48 -0.07 -0.07 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,844   1,827  1,811 

        1,873   1,891  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากราคาสามารถรักษาระดบัเหนือบริเวณแนวรับ 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็น
ระดับต ่าสุดของวานนีไ้ด้ อาจจะเห็นการดีดขึน้ไปบริเวณแนวต้าน 1,865-1,873 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาไมส่ามารถผ่านแนวต้านดงักลา่วได้ อาจเห็นการออ่น
ตวัลงของราคาอีกครัง้ โดยหากราคาหลดุแนวรับแรกราคามีโอกาสทดสอบแนวรับ
ถดัไปโซน 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ระดบัต ่าสดุของสปัดาห์ที่ผ่านมา 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,865-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,844-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าลงทุนในกรอบราคา โดยเข้าซือ้เก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่ง
ตัว ในบริเวณแนวรับ 1,844-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,827 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) ขณะที่การขายท าก าไรพิจารณาในโซน 1,865-1,873 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 
 



 

 

 (+) รัฐบาลสหรัฐผลักดันงบ 4.3 พันล้านดอลลาร์ หวังลดน าเข้ายูเรเนียมจากรัสเซีย คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐก าลงัเร่ง

ผลกัดนัให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนแผนซือ้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากผู้ผลิตในประเทศวงเงิน 4.3 พนัล้านดอลลาร์ เพ่ือลดการน าเข้าจากรัสเซีย โดย

ข่าวดงักล่าวหนนุให้หุ้นบริษัทยูเรเนียมปรับตวัสงูขึน้ทนัที ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในวา่ เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงพลงังานสหรัฐได้

หารือกบัเจ้าหน้าท่ีคนส าคญัของสภาคองเกรส โดยระบุวา่ การจดัสรรงบก้อนดงักล่าวนัน้เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่น เพราะหากการจดัหาซพัพลายยูเรเนียม

เสริมสมรรถนะจากรัสเซียสะดดุลง อาจส่งผลให้ต้องหยดุเดนิเคร่ืองเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ 

 (+) แคนาดาประกาศเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรอุตสาหกรรมน า้มัน ก๊าซ และเคมีของรัสเซีย เมลานี โจลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ของแคนาดาประกาศเม่ือวนัพุธ (8 มิ.ย.) ว่า แคนาดาก าหนดมาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ต่ออตุสาหกรรมน า้มนั ก๊าซ และเคมีของรัสเซีย ส านกัข่าวซิน

หวัได้เปิดเผยถ้อยแถลงของนางโจลีว่า มาตรการชุดใหม่นีส้ัง่ห้ามการส่งออกบริการ 28 รายการท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมน า้มัน 

ก๊าซ และเคมี รวมถึงบริการด้านเทคนิค การจัดการ การบญัชี และการโฆษณา การห้ามส่งออกบริการด้านน า้มัน ก๊าซ และเคมีภัณฑ์นัน้มุ่งเป้าไปท่ี

อตุสาหกรรมที่คดิเป็นสดัส่วนประมาณ 50% ของงบประมาณรายรับของรัฐบาลกลางรัสเซีย 

 (+) สหรัฐอนุมัติขายชิน้ส่วนเพ่ือบ ารุงเรือรบไต้หวันมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ สหรัฐได้อนุมัติขายชิน้ส่วนมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ เพ่ือช่วย

บ ารุงรักษาเรือรบไต้หวนั โดยกระทรวงกลาโหมไต้หวนัระบุว่า ข้อตกลงขายชิน้ส่วนครัง้นีจ้ะช่วยรับประกนัความพร้อมในการต่อสู้  ในขณะท่ี จีนเดินหน้า

ท ากิจกรรมใกล้เกาะไต้หวนัอย่างต่อเน่ือง แถลงการณ์จากส านักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหมสหรัฐ (DSCA) ระบุว่า ทางองค์กรได้ย่ืน

หนังสือรับรองท่ีจ าเป็นเพ่ือแจ้งให้สภาคองเกรสรับทราบ ภายหลังจากท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติการขายดงักล่าว ตามค าขอของสถานทู ต

ไต้หวนั ณ กรุงวอชิงตนั DSCA เปิดเผยว่า ข้อตกลงการขายดังกล่าวครอบคลุมชิน้ส่วนส ารองและอะไหล่ทัว่ไปส าหรับเรือและระบบของเรือ ตลอดจน

ความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านลอจิสตกิส์ การสนบัสนนุด้านเทคนิคและด้านลอจิสตกิส์จากตวัแทนรัฐบาลสหรัฐและผู้ รับเหมา 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนจับตาการประชุม ECB หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตัวลงในวันนี ้ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลาง

ยุโรป (ECB) โดยนักลงทุนรอดูสญัญาณเก่ียวกับแผนการคุมเข้มนโยบายการเงินของ ECB ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 439.05 จุด ลดลง 

1.32 จุด หรือ -0.30% และมีแนวโน้มปิดลบติดต่อกันเป็นวันท่ี 3 ส่วนดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวันนีท่ี้ 14,364.59 จุด ลดลง 81.4 จุด หรือ -

0.56% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,412.58 จดุ ลดลง 36.05 จดุ หรือ -0.56% 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัลงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบั

ภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หลงัจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจ

โลกในปีนี ้โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน ลดลง 24.84 จุด หรือ -0.76% หลงัเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศวา่จะล็อกดาวน์เขตหมินหงั, ดชันีฮัง่

เส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลง 24.84 จุด หรือ -0.76% ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก, ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิด ลดลง 

0.71 จดุ หรือ -0.03% ปิดในแดนลบเป็นวนัท่ี 3 ตดิตอ่กนั และดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเกือบทรงตวัในวนันี ้เพิ่มขึน้ 12.24 จดุ หรือ +0.04% 

 (-) Michael Saylor ย า้มุมมองของเค้าว่าท าไม Bitcoin จะไปถึง $1,000,000 ได้ Michael Saylor ผู้ ร่วมก่อตัง้และ CEO ของ MicroStrategy หนึ่ง

ในผู้สนบัสนนุรายใหญ่ของ Bitcoin ย า้มุมมองของเขาว่าสินทรัพย์ดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีดีกว่าทองค า และเขาคาดว่าสินทรัพย์จะพุ่งสูงถึง 

1,000,000 ดอลลาร์ เขายืนหยดัอยู่ท่ามกลางผู้สนบัสนนุของคริปโตเคอเรนซี่  โดยเขาได้สรุปข้อดีของมนั รวมถึงความสามารถในการท าหน้าท่ีเป็นตวั

ป้องกนัเงินเฟ้อ แม้ว่า BTC ในปัจจุบนัจะซือ้ขายกนัห่างไกลจากระดบัสูงสุดตลอดกาลจากปีท่ีแล้ว และนกัวิจารณ์จ านวนมากท่ีมองว่าราคาของ BTC 

อาจลดลงเหลือศูนย์ แต่ Saylor ยงัคงเช่ือมัน่ในสิ่งนี ้ในการให้สมัภาษณ์กบั CNBC เขาอ้างว่าความผนัผวนในระยะสัน้นัน้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมนัจะมี

ชยัในระยะยาว “เหน็ได้ชดัวา่มนัดีกวา่ทองค าและทกุสิ่งที่ทองค าต้องการจะเป็น” เขากล่าว  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ Bitcoin Addict  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   2.2%** 2.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   2.0M** -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 

 
 

 

 


