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สรุป ราคาทองค าระหว่างวันแกว่งตัวในกรอบ 1,842.24-1,848.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานนีปิ้ดลดลง 5.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้รับแรงกดดันจากผลการประชุมธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) มีมติ “คง” อัตราดอกเบีย้ และระบุจะยุติการซือ้สินทรัพย์ในโครงการ Asset Purchase Programme (APP) ภายในสิน้เดือนมิ.ย. ซึ่ง “เร็วกว่า” ท่ีระบุไว้ก่อนหน้านี ้ท่ีส าคัญ คือ ECB ส่ง
สญัญาณชดัเจนว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุเดือนก.ค. และปรับขึน้อีกครัง้ในเดือนก.ย. ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัหนนุจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้กล่าวว่าสินทรัพย์
ในรูปสกลุเงินคริปโทเคอร์เรนซีเป็นทางเลือกท่ีเส่ียงมากส าหรับผู้ ท่ีวางแผนจะออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ ประกอบกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับลดลง เน่ืองจากนกัลงทนุกังวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อ
ของสหรัฐจะยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และผลกัดนัให้เฟดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ อยา่งไรก็ตามด้านราคาน า้มนั WTI ปรับตวัลงใกล้หลดุจากระดบั 120 ดอลลาร์/บาร์เรล นอกจากนี ้รัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้
แสดงความเช่ือมัน่วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะไมเ่ผชิญกบัภาวะถดถอย ประเด็นดงักลา่วอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน 
(Core CPI) เดือนพ.ค. รวมถึงคาดการณ์ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนม.ิย. และคาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อจากมหาวทิยาลยัมชิิแกน ทัง้นีร้าคาทองค ายงัคงพยายามยืนเหนือแนวรับโซน 1,836-1,827 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,859-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไมส่ามารถปรับขึน้ไปยืนได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมาอีกครัง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
10-06-2022 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,847.40 1,843.27 -4.13 -0.22 

Spot Silver ($) 21.71 21.54 -0.17 -0.78 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,330 30,440 110 0.36 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,290 30,470 180 0.59 

Gold Online Futures (GOM22) 1,850.70 1,845.90 -4.80 -0.26 

Silver Futures (SVFM22)  22.02 21.60 -0.42 -1.91 

ดชันดีอลลาร ์ 103.31 103.39 0.08 0.08 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,827   1,811  1,786 

        1,859   1,873  1,891 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
ราคาพยายามรักษาระดับไว้ โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังทดสอบแนวต้านที่ 
1,859 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท าก าไร
เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทดสอบระดับดังกล่าวจะมีแรงขายออกมาอย่าง
ชดัเจน อย่างไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรับระยะสัน้ที่ 1,836-
1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ประเมินวา่ราคายงัคงมีโอกาสฟืน้ตวัขึน้ชว่งสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,859-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าลงทนุในกรอบราคา โดยเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,836-1,827 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลดพอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลดุ 1,827ดอลลาร์ต่อออนซ์) เม่ือ
ราคาดีดตวัขึน้ให้พิจารณาโซน 1,859-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจดุปิดสถานะซือ้
เพ่ือท าก าไร 
 



 

 

 (+) ผลส ารวจเผยชาวมะกันมีแนวโน้มไม่พอใจ-ไม่เช่ือม่ันรัฐบาล ศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) เปิดเผยว่า มีชาวอเมริกันเพียง 20% 

แสดงความไว้วางใจว่ารัฐบาลสหรัฐท าสิ่งท่ีถูกต้องเสมอหรือเกือบตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระแสความรู้สึกท่ีเปล่ียนแปลงเล็กน้อยมากนับตัง้แต่ยุคจอร์จ 

ดบัเบลิย ูบุช ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมยัท่ี 2 ส านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า การส ารวจดงักล่าวพบผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 6% มองค ากล่าว

ท่ีว่า "ระมัดระวงัเอาใจใส่เงินภาษีประชาชน" ใช้บรรยายรัฐบาลกลางได้ดีท่ีสุดหรือดีมาก ส่วนอีก 21% มองว่าวลีข้างต้นใช้บรรยายรัฐบาลกลางได้

คอ่นข้างดี และมีเพียง 8% มองว่ารัฐบาลกลางได้ตอบสนองความต้องการของชาวอเมริกนัทัว่ไป ขณะเดียวกนั มีชาวอเมริกนัเพียงราว 1 ใน 4 มองว่า

รัฐบาลกลางจัดการระบบเข้าเมืองและช่วยเหลือประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนได้ดี ขณะสัดส่วนท่ีให้คะแนนรัฐบาลด้านการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของเศรษฐกิจลดลง 17 จดุ ตัง้แตปี่ 2563 จาก 54% อยู่ท่ี 37% 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน จากแรงขายท าก าไร  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเทียบเยน เน่ืองจากนักลงทนุส่วนหนึ่ งได้

ขายเงินดอลลาร์เพ่ือท าก าไร หลงัแข็งคา่ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีเทียบเยนเม่ือวานนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 

ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.07-134.08 เยน เทียบกบั 134.32-134.42 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 133.47-133.49 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.

ของเม่ือวานนี ้

 (+) "เยลเลน" ชีค้ริปโทฯมีความเส่ียงสูง-ไม่เหมาะลงทุนเพื่อออมเงินยามเกษียณ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้กล่าวในการประชุม

ซึง่จดัโดยหนงัสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สว่า "คริปโทเคอร์เรนซีไม่ใช่สินทรัพย์ทางเลือกท่ีดิฉันแนะน าส าหรับผู้ ท่ีก าลงัออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ ส าหรับ

ดฉิันแล้ว การลงทนุในคริปโทเคอร์เรนซีมีความเส่ียงมาก และดิฉนัคดิวา่ถงึเวลาแล้วท่ีสภาคองเกรสจะต้องออกมาตรการควบคมุความเส่ียง" ทัง้นี ้นาง

เยลเลนแสดงความเหน็ดงักล่าวหลงัจากผู้ เข้าร่วมประชุมรายหนึง่ถามเก่ียวกบักรณีท่ีบริษัทฟิเดลิตี ้อินเวสต์เมนท์ ประกาศเม่ือเดือนเม.ย.วา่ ทางบริษัท

จะเพิ่มทางเลือกในการใช้คริปโทเคอร์เรนซีในแผนบริหารจดัการเงินเกษียณขององค์กร 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้โดยเป็นการปรับตวัลงติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 4 

ก่อนการเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ซึ่งอาจกระตุ้นการคาดการณ์เก่ียวกบัการตดัสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสปัดาห์หน้ามา ก

ยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 433.29 จุด ลดลง 1.09 จุด หรือ -0.25% โดยหุ้นทุกกลุ่มเคล่ือนไหวในแดนลบ หุ้นกลุ่มธนาคารลดลง 

0.7% ถ่วงดชันี STOXX600 มากท่ีสุด และมีแนวโน้มปิดลบประมาณ 2% เม่ือเทียบรายสปัดาห์ ส่วนดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 14,110.03 

จดุ ลดลง 88.77 จดุ หรือ -0.63% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,316.41 จดุ ลดลง 42.05 จดุ หรือ -0.66% 

 (-) น า้มัน WTI ใกล้หลุด $120 วิตกข่าวจีนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้บางส่วน  ราคาน า้มัน WTI ปรับตวัลงอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดราคาใกล้หลุดจาก

ระดบั 120 ดอลลาร์/บาร์เรลในช่วงเช้านี ้หลงัจากนครเซี่ยงไฮ้ซึง่เป็นศนูย์กลางการเงินของจีน ประกาศล็อกดาวน์พืน้ท่ีบางส่วนพ่ือสกดัการแพร่ระบาด

ของโรคโควดิ-19 และเตรียมปพูรมเชือ้ตรวจโควิด-19 ครัง้ใหญ่ในช่วงสุดสปัดาห์นี ้ณ เวลา 10.44 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 

ส่งมอบเดือนก.ค.ปรับตวัลง 78 เซนต์ หรือ 0.64% แตะที่ 120.73 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 (+/-) ดอยซ์แบงก์คาด ECB ปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.5% จ านวน 2 ครัง้ในปีนี ้ดอยซ์แบงก์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ 0.5% จ านวน 2 ครัง้ในปีนี ้หลังจากท่ี ECB ส่งสัญญาณปรับเพิ่มดอกเบีย้ 0.25% ในเดือนก.ค. ซึ่งจะเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรก

นับตัง้แต่ปี 2554 ทัง้นีใ้นการประชุมเม่ือวานนี ้ECB ประกาศว่า ทางธนาคารจะยุติการซือ้พันธบตัรภายใต้โครงการ Asset Purchase Programme 

(APP) ภายในสิน้เดือนมิ.ย. ซึ่งเร็วกว่าท่ีระบุไว้ก่อนหน้านี ้โดยจะปูทางส าหรับการขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนก.ค.เพ่ือสกัดเงินเฟ้อในยู โรโซนท่ีพุ่งแตะ

ระดบั 8.1% ในเดือนพ.ค. ซึง่เป็นระดบัสูงสุดนบัตัง้แต่ปี 2540 และสงูกว่าเป้าหมายของ ECB ท่ีระดบั 2% ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ภายหลงัการ

ประชุม ECB เสร็จสิน้ลงเม่ือวานนี ้ดอยซ์แบงก์ได้เปล่ียนแปลงการคาดการณ์แนวโน้มอตัราดอกเบีย้ของ ECB โดยระบุวา่ "เราคาดวา่ ECB จะปรับขึน้

อัตราดอกเบีย้ 0.25% ในเดือนก.ค. จากนัน้จะปรับขึน้ 0.5% ในเดือนก.ย. และปรับขึน้ 0.5% ในเดือนต.ค. ส่วนในเดือนธ.ค.นัน้คาดว่าจะปรับขึน้ 

0.25% ส าหรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากคาดวา่จะอยู่ท่ี 1% ภายในสิน้ปีนี"้  

 

 

 

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.   2.2%** 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   229K** 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 

 
 

 

 


