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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,845.80-1,857.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดปรับตวัเพิ่มเล็กน้อย 2.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุน
จากการคาดการณ์ท่ีเฟดอาจไม่จ าเป็นต้องคมุเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าว หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระยะนีส้ง่สญัญาณชะลอตวัลง ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์
อ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 25 เม.ย. ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัหนุนจากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยแม้ว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการ
ผลิตเดือนพ.ค.เพิ่มขึน้สู่ระดบั 49.6 และดชันี PMI ภาคบริการ เพิ่มขึน้แตะระดบั 47.8 อย่างไรก็ดี ดชันีท่ีอยู่ต ่ากวา่ 50 บ่งชีว้่ายงัคงอยู่ในภาวะหดตวั ประกอบกบัการ
เร่งตวัขึน้ของอตัราเงินเฟ้อทัง้ยโูรโซน ฝร่ังเศส และอิตาลี เช่นเดียวกบัทางเยอรมนีท่ีได้ประกาศไปเมื่อวานนี ้อย่างไรก็ตาม หนึ่งในคณะผู้วา่การเฟด กลา่ววา่จ าเป็นต้อง
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงขึน้และรวดเร็วมากขึน้ หากอตัราเงินเฟ้อยงัไม่มีแนวโน้มชะลอตวัลง พร้อมแนะน าให้เตรียมพร้อมท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 
0.50% ในการประชมุทุกๆ ครัง้จนกว่าเงินเฟ้อจะควบคมุได้ ประเดน็ดงักลา่วอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยดชันีราคาบ้าน
เดือนมี.ค.โดย S&P/CS, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกและดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB ทัง้นีพ้ิจารณาโซน 1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในการเปิดสถานะขาย ขณะท่ีการเข้าซือ้คืนสามารถรอการออ่นตวัลงจนราคาสามารถทรงตวัเหนือแนวรับซึง่จะเป็นการเก็งก าไรระยะสัน้ภายในกรอบ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
31-05-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,855.50 1,849.91 -5.59 -0.30 

Spot Silver ($) 21.97 21.83 -0.14 -0.64 

เงนิบาท (฿/$) 34.07 34.22 0.15 0.43 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,000 30,000 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 121.67 119.74 -1.93 -1.59 

ดชันดีอลลาร ์ 101.37 101.72 0.35 0.34 

เงนิยโูร (€/$) 1.0777 1.0719 -0.01 -0.54 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,836    1,818   1,803 

        1,869    1,884   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,858-1,869 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,841-1,836 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,869 

 

 

 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ วิตกเงนิเฟ้อเยอรมนีพุ่ง หุ้นยโุรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากตวัเลขเงินเฟ้อในเยอรมนี ซึง่เป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
อนัดบัหนึ่งของยโุรป ปรับขึน้มากกว่าคาด ขณะท่ีความหวัน่วิตกเก่ียวกบัการปรับตวัขึน้ของต้นทุนพลงังาน เน่ืองจากราคาน า้มนัดิบพุง่ขึ น้ หลงัยโุรปประกาศลดการ
น าเข้าน า้มันส่วนใหญ่จากรัสเซีย ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 446.02 จุด ลดลง 0.55 จุด หรือ -0.12% ส่วนดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 
14,513.34 จดุ ลดลง 62.64 จดุ หรือ -0.43% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,539.86 จดุ ลดลง 22.53 จดุ หรือ -0.34% 

 (+) CPI ยูโรโซนคาดพุ่งแตะ 8.1% / เงินเฟ้อฝร่ังเศสพุ่งท านิวไฮแตะ 5.8% ส านกังานสถิติสหภาพยุโรป หรือ Eurostat รายงานคาดการณ์ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI Flash Estimate) หรือตวัเลขเงินเฟ้อรายปี อยู่ท่ี 8.1% ในเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้จาก 7.4% ในเดือนเม.ย. จากปัญหาหลกัราคาพลงังานท่ีปรับสงูขึน้ต่อเน่ือง และ
ราคาอาหารเป็นปัจจยัรองลงมา ส่วนด้านส านกังานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) เปิดเผยข้อมลูดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) รอบ 12 เดือน อยู่ท่ี 5.8% ในเดือนพ.ค. 
เพิ่มขึน้จากระดบั 5.4% ในเดือนเม.ย. ซึ่งท าสถิติสูงสุดนับตัง้แต่ฝรั่งเศสเร่ิมใช้วิธีของ EU ค านวณอัตราเงินเฟ้อในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อ
ประธานาธิบดีเอม็มานเูอล มาครง ก่อนการเลือกตัง้สภานิติบญัญติัในเดือนมิ.ย. 

 (+) นายกฯนิวซีแลนด์เตรียมหารือ "ไบเดน" หนุนสหรัฐมีส่วนร่วมในอินโด -แปซิฟิก นางจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เตรียมเข้าพบ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนสหรัฐท่ีท าเนียบขาววนันี ้(31 พ.ค.) คาดวา่ จะหารือเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของสหรัฐในภมูิภาคอินโด-แปซิฟิก หลงัจากท่ีเมื่อช่วงไมก่ี่สปัดาห์
ท่ีผ่านมา นิวซีแลนด์แสดงความกงัวลถึงการแผ่ขยายอ านาจของจีนในภูมิภาค หลงัจีนลงนามในสนธิสญัญาความมัน่คงกบัหมูเ่กาะโซโลมอน โดยจีนนัน้พยายาม
ขยายอิทธิพลออกไป ขณะท่ีรัฐมนตรีตา่งประเทศของจีนเองนัน้ก็เดินทางเยือนตองกาอยู่ในตอนนีต้ามแผนการเยือนภมูิภาค 

 (+) จีนจีข้้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสอบปมกราดยิงในสหรัฐ เบี่ ยงประเด็นซินเจียง จีนเรียกร้องให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติสอบสวนเหตกุราดยิงในสหรัฐ ซึง่เป็นความพยายามอย่างชดัเจนท่ีจะเปลี่ยนจดุสนใจจากเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนในภูมิภาคซินเจียงทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน หนงัสือพิมพ์โกลบอล ไทม์สได้ให้ค าแนะน าดงักล่าวในบทบรรณาธิการวนันี ้(31 พ.ค.) หลงัจากท่ีนายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการ
ตา่งประเทศจีนกลา่วในการบรรยายสรุปท่ีกรุงปักก่ิงวา่ ส านกังานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนษุยชนควรจดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาท่ีสหรัฐเผชิญอยู่  

 (+) การผลติ-บริโภค-ลงทนุของเกาหลีใต้หดตัวลงพร้อมกันครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี ส านกังานสถิติเกาหลีใต้เปิดเผยวา่ ผลผลิตภาคอตุสาหกรรม การบริโภค 
และการลงทุนในเดือนเม.ย. ปรับตวัลงพร้อมกันเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี ซึ่งส่งสญัญาณถึงการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจท่ียังคงอ่อนแอ รายงานระบุว่า การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย. ลดลง 0.7% จากเดือนก่อนหน้า ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. ซึง่เป็นข้อมลูท่ีสะท้อนถึงการอปุโภคบริโภคในภาคเอกชน ปรับตวัลง 0.2% ซึ่ง
ลดลงเป็นเดือนท่ี 2 ติดตอ่กนั การลงทนุด้านสิ่งอ านวยความสะดวกลดลง 7.5% ในเดือนเม.ย. โดยลดลงเป็นเดือนท่ี 3 ติดตอ่กนั เน่ืองจากบริษัทซึ่งน าโดยผู้ผลิตชิป 
ได้ชะลอการลงทนุ ท่ามกลางห่วงโซอ่ปุทานท่ีหยดุชะงกัทัว่โลกและราคาวตัถดิุบท่ีสงูขึน้ 

 (-) ผลส ารวจชีช้าวอเมริกันหนุนคว ่าบาตรรัสเซียน้อยลง หลังกระทบเศรษฐกิจ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ผลส ารวจจากส านักข่าวเอพี-ศนูย์วิจยักิจการ
สาธารณะนอร์กเมื่อไมน่านนี ้เปิดเผยว่าชาวอเมริกนัท่ีสนบัสนุนมาตรการลงโทษรัสเซีย กรณีความขดัแย้งกบัยูเครนมีจ านวนน้อยลง หากการลงโทษดงักล่าวสง่ผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ รายงานระบวุ่า ผลส ารวจชีใ้ห้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสดัส่วนความคิดเห็นเก่ียวกับการให้ความส าคญัต่ อการคว ่าบาตร โดย
ปัจจบุนั 45% ของผู้ ใหญ่ในสหรัฐกล่าวว่า ความส าคญัอนัดบัแรกของประเทศควรเป็นการคว ่าบาตรรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสดุ ซึ่งลดลงจากระดบั 55% เมื่อ
เทียบกบัเดือนมี.ค. 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทยีบเยน จากปัจจัยอัตราดอกเบีย้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้เลก็น้อยบริเวณกรอบลา่ง 128 เยน โดยนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์
เพราะคาดการณ์กนัวา่ อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะทิง้ช่วงห่างมากขึน้ หลงัผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้ ส านักขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ 
เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 128.14-128.17 เยน เทียบกบั 127.60-127.70 เยนเมื่อเวลา 16.00 น.ท่ีตลาดลอนดอน และ 127.35-127.37 เยน
ท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. เมื่อวานนี ้ตลาดเงินสหรัฐปิดท าการเมื่อวานนีเ้น่ืองในวนัหยดุ 

 (-) เซ่ียงไฮ้ไฟเขียวปชช.ในพืน้ที่ เสี่ยงต ่ากลับไปท างานได้ตัง้แต่ 1 ม.ิย.นี ้นางซ่ง หมิง รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยในวนันี ้(31 พ.ค.) วา่ เซี่ยงไฮ้จะ
ปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สู่ภาวะปกติตัง้แต่วนัพุธนี ้(1 มิ.ย.) เป็นต้นไป และจะอนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าและร้านค้ากลับมาเปิด
ด าเนินการได้ตามปกติ รวมทัง้อนุญาตให้ประชาชนในพืน้ท่ีเสี่ยงต ่า ( low-risk areas) สามารถกลบัไปท างานได้ นอกจากนี ้เซี่ยงไฮ้จะอนุญาตให้รถไฟกลบัมา
ให้บริการตามปกติ และจะปรับเพิ่มจ านวนเท่ียวบินภายในประเทศ รวมถึงจะปรับอตัราการขนสง่ผู้โดยสาร (Load Factor) ด้วย  

 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)   - - 

วนัองัคารท่ี 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   8.1%** 7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   19.8% 20.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   55.8 56.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   103.9 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.7 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.4 54.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6 54.6 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหว้บ๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   210K 210K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน   0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


