
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเมื่อคืนนีป้รับลดลงมา 10.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ “อย่างแข็งกร้าว” ต่อไปเพื่อสกดัเงินเฟ้อ ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตวัสูร่ะดบั 
3.06% ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัในกรอบ 1,836.80-1,844.38 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนหลงัจาก นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ 
อาจเผชิญกับการไต่สวนจากสภาคองเกรสเก่ียวกับแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในสปัดาห์นี ้หลังจากท่ีเธอออกมายอมรับความผิดพลาดเก่ียวกับการประเมิน
สถานการณ์เงินเฟ้อ โดยคาดว่านางเยลเลนอาจจะถกูตัง้ค าถามเก่ียวกบัการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ รวมทัง้การท่ีเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งแตะระดับสงูสดุในรอบ 40 ปี 
ประกอบกบัทางนายเนด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบวุา่ สหรัฐมีความกงัวลว่า เกาหลีเหนืออาจด าเนินการทดสอบอาวธุนิวเคลียร์ในอีกไม่ก่ีวั น
ข้างหน้านี ้อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัทองค าเอาไว้จาก เงินเยนอ่อนค่าลง 0.3% สู่ระดบั 132.33 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งนบัว่าเป็นระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. 
2545 หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ทะยานขึน้เหนือระดบั 3% โดยเมื่อเทียบเป็นดอลลาร์แล้วจะท าให้ดอลลาร์แขง็คา่ขึน้ และกลบัมาเป็น
ปัจจยักดดนัทองค า ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมกีารเปิดเผยดลุการค้า เดือนเม.ย. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 มิถนุายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
07-06-2565 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.40 1,842.28 1.88 0.10 

Spot Silver ($) 22.12 21.95 -0.17 -0.77 

เงนิบาท (฿/$) 34.37 34.45 0.08 0.23 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,150 30,050 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 119.95 120.10 0.15 0.13 

ดชันดีอลลาร ์ 102.41 102.62 0.21 0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.0693 1.0678 0.00 -0.14 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,827   1,811  1,786 

       1,849   1,863  1,880 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,849-1,863 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,827 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,863 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "เยลเลน" จ่อถูกสภาคองเกรสซักฟอกหลังประเมินสถานการณ์เงนิเฟ้อผิดพลาด นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ อาจเผชิญกบัการไต่สวน

จากสภาคองเกรสเก่ียวกบัแนวทางการบริหารเศรษฐกิจในสปัดาห์นี ้หลงัจากท่ีเธอออกมายอมรับความผิดพลาดเก่ียวกับการประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อ 

โดยคาดว่านางเยลเลนอาจจะถูกตัง้ค าถามเก่ียวกบัการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ รวมทัง้การท่ีเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปี ในฐานะรมว.

คลงัสหรัฐ นางเยลเลนเคยประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเอาไว้วา่ การพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อจะเกิดขึน้เพียงชัว่คราวตลอดปี 2564 ในช่วงต้นปีนีเ้ธอยงัยืนยนั

กบัเจ้าหน้าท่ีท าเนียบขาววา่ แรงกดดนัของเงินเฟ้อมีแนวโน้มท่ีจะบรรเทาลงในปี 2565 แม้ว่านกัวิเคราะห์และนกัลงทนุส่วนหนึ่งเตือนวา่เศรษฐกิจสหรัฐอาจ

อยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไป ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสมีแผนท่ีจะซกัฟอกนางเยลเลนเก่ียวกับการคาดกา รณ์ท่ี

ผิดพลาดเหล่านี ้รวมทัง้การท่ีเธอมีบทบาทในการผลกัดนัร่างกฎหมาย American Rescue Plan มลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ซึง่เป็นเหตใุห้อตัราเงินเฟ้อพุ่ง

ขึน้อย่างมาก 

 (+) สหรัฐเตือนเกาหลีเหนืออาจซุ่มเตรียมทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เร็ว ๆ นี ้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยการประเมินเม่ือต้น

เดือนพ.ค.ว่า เกาหลีเหนืออาจเตรียมการทดสอบยิงอาวธุนิวเคลียร์เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปี 2560 ท่ีบริเวณพืน้ท่ีทดสอบพุงกเย-รี (Punggye-ri) อย่างเร็วสุด

ในช่วงปลายเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา ด้านนายเนด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า สหรัฐมีความกงัวลว่า เกาหลีเหนืออาจด าเนินการทดสอบ

อาวธุนิวเคลียร์ในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้านี ้ซึง่การออกมาแถลงของสหรัฐเกิดขึน้ หลงัจากที่เกาหลีเหนือยงัคงกระท าการยัว่ยุ ด้วยการยิงขีปนาวธุพิสยัใกล้ทัง้หมด 

8 ลูกลงสู่ทะเลญ่ีปุ่ นเม่ือวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา (5 มิ.ย.) ท าให้สหรัฐและเกาหลีใต้โต้ตอบด้วยการยิงขีปนาวธุแบบพืน้สู่พืน้ (surface-to-surface missiles ) 

ทัง้หมด 8 ลกูลงสู่นอกชายฝ่ังตะวนัออกของเกาหลีใต้เม่ือวานนี ้(6 มิ.ย.) 

 (+) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคออสเตรเลียลดลง เหตุวิตกค่าครองชีพ-ดอกเบีย้พุ่ง ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคออสเตรเลียลดลงอีกในสปัดาห์ท่ีผ่านมา เน่ืองจาก

ค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ และแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่น ผลส ารวจซึง่จดัท าโดยธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ 

นิวซีแลนด์ แบงกิง กรุ๊ป (ANZ) และรอย มอร์แกน ระบุว่า ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคออสเตรเลียปรับตวัลง 4.1% ในช่วงสปัดาห์ท่ีผ่านมา สู่ระดบัต ่าสุด

นบัตัง้แต่กลางเดือนส.ค. 2563 ขณะท่ีการคาดการณ์เงินเฟ้อรายสปัดาห์เพิ่มขึน้ 0.2% สู่ระดบั 5.7% ความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัลดลง 9.4% 

หลงัจากเพิ่มขึน้ 3.5% ในช่วง 3 สปัดาห์ท่ีผ่านมา ขณะท่ีความเช่ือมัน่ต่อสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตลดลง 2.1% และความเช่ือมัน่ในการซือ้สินค้าชิน้ใหญ่ใน

ครัวเรือนลดลง 4.7% หลงัจากเพิ่มขึน้ 10.1% ในช่วง 2 สปัดาห์ก่อนหน้า 

 (-) เยนร่วงหนักสุดในรอบ 20 ปี คาด BOJ เข้าแทรกแซงสกัดการทรุดตัว เงินเยนอ่อนค่าลง 0.3% สู่ระดบั 132.33 เยนตอ่ดอลลาร์ ซึง่นบัวา่เป็นระดบั

ต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. 2545 หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ทะยานขึน้เหนือระดบั 3% นายทาคูยะ คนัดะ กรรมการผู้จดัการ

บริษัท Gaitame.com Research Institute กล่าวว่า ในบรรดาธนาคารกลางของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีเพียง BOJ เท่านัน้ท่ีไม่ได้ใช้นโยบายคมุเข้มด้าน

การเงิน ซึง่ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง โดยเขาคาดว่าเงินเยนจะร่วงลงแตะระดบั 132-133 เยนต่อดอลลาร์ ก่อนท่ีจะแตะเป้าหมายทางเทคนิค

ระดบัตอ่ไปท่ี 135.15 เยนตอ่ดอลลาร์ 

 (-) น า้มัน WTI ปิดลบ 37 เซนต์ หลังโอเปกพลัสเพิ่มผลิตมากกว่าคาด สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวนัจนัทร์ (6 มิ.ย.) 

โดยตลาดถูกกดดนัจากการท่ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลสั มีมติเพิ่มก าลังการผลิตมากกว่าท่ีตลาด คาดการณ์ไว้ 

ภาวะการซือ้ขายในตลาดน า้มนัเป็นไปอย่างผนัผวน สญัญาน า้มนัดิบอ่อนแรงลงในเวลาต่อมา หลงัจากกลุ่มพลสัมีมตเิพิ่มก าลงัการผลิต 648,000 บาร์เรล/

วนั ทัง้ในเดือนก.ค.และส.ค. ซึง่สูงกว่าท่ีตลาดคาดว่าจะเพิ่มก าลงัการผลิต 432,000 บาร์เรล/วนั โดยโอเปกพลสัจะจดัการประชุมก าหนดนโยบายการผลิต

ครัง้ตอ่ไปในวนัท่ี 30 มิ.ย. ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 37 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดท่ี 118.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบ

รนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 21 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดท่ี 119.51 ดอลลาร์/บาร์เรล  

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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. องัก ษ 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 

วนัพ หสับดีท่ี 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 
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