
  

 

02 มิถนุายน 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,843.30-1,853.21 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 9.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรง
หนนุจากการท่ีเฟดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจัยหนุนจากบิตคอยน์ร่วงล งหลุดระดบั 30,000 
ดอลลาร์ ทรุดตวัลง 6.8% ใกล้แตะระดบัต ่าสุด ประกอบกบัชาวไต้หวนัแห่เรียนยิงปืนมากขึน้ หลงัรายงานข่าวว่ากองก าลังรัสเซียใกล้ยึดครองภูมิดอนบาสได้
ส าเร็จ และหวงัยึดครองเมืองซีวีโรโดเนสก์ เมืองอุตสาหกรรมของยูเครน เน่ืองจากการท่ีรัสเซียบุกยูเครนนัน้สร้างความวิตกว่าจีนจะเคล่ื อนไหวในลักษณะ
เดียวกนั อย่างไรก็ตามด้านราคาน า้มนั WTI ร่วงลงเกือบ 2% หลงัมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียอาจเพิ่มก าลงัการผลิตน า้มนั รวมถงึซีอีโอของบริษัทเจพีมอร์แกน 
กล่าววา่เขาได้เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการท่ีเฟดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ พร้อมให้นกัลงทนุเตรียมพร้อมด้วยเช่นกนั ประเดน็ดงักล่าวอาจกดดนัทองค า
ได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้การจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP, จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน และตวัเลข
สต็อกน า้มนัรายสัปดาห์ ทัง้นีห้ากราคาทองค ายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,833-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้ มีแนวโน้มขึน้
ทดสอบ 1,863-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไม่สามารถปรับขึน้ไปยืนได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
02-06-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.50 1,853.99 8.49 0.46 

Spot Silver ($) 21.81 22.04 0.23 1.05 

เงนิบาท (฿/$) 34.34 34.34 0.00 0.00 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 30,100 300 1.01 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 115.81 113.53 -2.28 -1.97 

ดชันดีอลลาร ์ 102.54 102.22 -0.32 -0.31 

เงนิยโูร (€/$) 1.0652 1.0687 0.00 0.33 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,827    1,808   1,786 

        1,869    1,889   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,833-1,827 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,863-1,869 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,827 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียระดมพลรุกหนักหวังยึดดอนบาส ด้านรมว.ต่างประเทศฉุนสหรัฐส่งอาวุธยูเครน กองก าลงัรัสเซียพยายามรวบรวมก าลงัพลเพิ่มเติม เพื่อยึด
ครองเมืองซีวีโรโดเนสก์ (Sievierodonetsk) ซึ่งเป็นเมืองอตุสาหกรรมของยูเครน ขณะท่ีปฎิบติัการบกุจู่โจมเพื่อยึดครองภูมิดอนบาสใกล้ส าเร็จทุกขณะ ทางด้าน
สหรัฐได้ประกาศงบช่วยเหลือยเูครนก้อนใหม่ และจดัสง่อาวธุยุทโธปกรณ์มลูค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครน ซึ่งรวมถึงระบบยิงจรวดหลายล ากล้องท่ีล า้สมยั 
สามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้ประมาณ 80 กิโลเมตร เพ่ือสนบัสนุนยเูครนในการตอ่สู้กบัรัสเซีย ขณะท่ีรัสเซียออกมาประณามการกระท าดงักลา่วของสหรัฐ
วา่เป็นการ "ราดน า้มนับนกองไฟ" 

 (+) ชาวไต้หวันแห่เรียนยงิปืน หวั่นสงครามยูเครนจุดชนวนภัยคุกคามจากจีน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ชาวไต้หวนัแห่เรียนยิงปืนเป็นครัง้แรกมากขึน้ 
โดยครอบคลมุตัง้แต่ผู้ ท่ีเป็นมคัคเุทศก์ไปจนถึงช่างสกั เน่ืองจากการท่ีรัสเซียบกุโจมตียูเครนนัน้ ได้สร้างความวิตกกงัวลว่า จีนจะเคลื่อนไหวในลกัษณะเดียวกัน 
แรงกดดนัทางทหารท่ีเพิ่มขึน้ของจีนต่อไต้หวนั ผนวกกับความขดัแย้งในยูเครน กระตุ้นให้มีการถกเถียงถึงวิธีส่งเสริมการป้องกันไต้หวนั ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาวา่ จะขยายเวลาในการเกณฑ์ทหารภาคบงัคบัหรือไม่ เจ้าหน้าท่ีรายหนึ่งของบริษัทฝึกทกัษะการตอ่สู้ ในไต้หวนัระบวุ่า นบัตัง้แต่สงครามยูเครนเปิดฉาก
เมื่อ 3 เดือนท่ีผา่นมา ยอดจองเพิ่มขึน้เกือบ 4 เท่าส าหรับการเรียนยิงปืนอดัลม หรืออปุกรณ์พลงังานต ่าท่ีออกแบบมาเพ่ือยิงขีปนาวธุท่ีไมใ่ช่โลหะ 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบตามหุ้นสหรัฐ วติกเงนิเฟ้อ-เศรษฐกิจถดถอย ตลาดหุ้นเอเชียปิดลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าการ
ท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 27,413.88 จุด ลดลง 44.01 
จุด หรือ -0.16%, ดชันีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 21,082.13 จุด ลดลง 212.81 จุด หรือ -1.00% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,658.99 จุด 
ลดลง 26.91 จุด หรือ -1.00% มีเพียงดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 3,195.46 จุด เพิ่มขึน้ 13.30 จุด หรือ +0.42% เน่ืองจากนักลงทุนขานรับมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาลจีน 

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด 3 หมื่นดอลล์ นักวเิคราะห์ชีข้าขึน้ต้องยืนเหนือ 4 หมื่น บิตคอยน์ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ร่วงลงหลดุระดบั 30,000 
ดอลลาร์ หลงัจากปิดตลาดวานนี ้(1 มิ.ย.) โดยบิตคอยน์ทรุดตวัลง 6.8% ใกล้แตะระดบัต ่าสดุของวนั ก่อนดีดตวัขึน้ 0.4% แตะท่ี 29,704 ดอลลาร์ ณ เวลา 12.01 
น.ในสิงคโปร์วนันี ้"บิตคอยน์มีแนวโน้มทางเทคนิคท่ีเป็นกลาง และจ าเป็นต้องดีดตวัขึน้เหนือระดบั 40,000 ดอลลาร์ จึงจะสามารถยืนยนัทิศทางขาขึน้ได้" นายนิโค
ลาส คอว์ลีย์ นกักลยทุธ์ของเดลีย์เอฟเอ็กซ์ระบเุมื่อวานนี ้(1 มิ.ย.) ทัง้นี ้คริปโทเคอร์เรนซีสกลุตา่ง ๆ นัน้เผชิญแรงกดดนั เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ
ธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ ด าเนินการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัสงู 

 (-) ไฟเซอร์ยื่นขอ FDA สหรัฐอนุมัตใิช้วัคซีนโควดิในเดก็อายุต ่ากว่า 5 ปี บริษัทไฟเซอร์/ไบออนเทคได้ย่ืนขออนุมติัใช้วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ส าหรับเดก็อายุ
ต ่ากวา่ 5 ปีเป็นกรณีฉกุเฉินตอ่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐแล้ว รายงานระบวุา่ ปัจจบุนัยงัไมม่ีวคัซีนป้องกันโควิด-19 ส าหรับเดก็อาย ุ
6 เดือน - 5 ขวบ บริษัทไฟเซอร์กล่าวว่า บริษัทได้ส่งข้อมลูท่ีประกอบด้วยข้อมลูด้านความปลอดภยั การสร้างภูมิคุ้มกนั และประสิทธิภาพจากการทดลองร ะยะท่ี 
2/3 ในกลุม่เดก็อายตุ ่ากว่า 5 ปี ท่ีได้ฉีดวคัซีนเข็มท่ี 3 แล้วอย่างน้อย 2 เดือน หลงัจากฉีดวคัซีนเขม็ท่ี 2 และในช่วงไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุโอมิครอนเป็นสายพนัธ์ุ
หลกั แถลงการณ์ระบุว่า FDA จะทบทวนผลการทดลองทางคลินิกระยะท่ี 2/3 ในวนัท่ี 15 มิ.ย. นอกจากนี ้บริษัทไฟเซอร์จะส่งข้อมลูไปยังองค์การยาแห่งยุโรป 
(EMA) และหน่วยงานก ากบัอื่น ๆ ทัว่โลกด้วยเช่นกนั 

 (-) เจพีมอร์แกนเตือนนลท.เตรียมรับเฟดขึน้ดอกเบีย้ นายเจมี ไดมอน ซีอีโอของบริษัทเจพีมอร์แกน เชสกลา่วว่า เจพีมอร์แกนเตรียมพร้อมรับมือกบัวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในไม่ช้านี ้ซึง่เป็นผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ และจากสงครามในยเูครน พร้อมกบัแนะน า
ให้บรรดานักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ดงักล่าวเช่นกนั นายไดมอนกล่าวว่า มีสองปัจจยัหลกัท่ีเขารู้สึกกังวล หนึ่งคือ เฟดส่ งสญัญาณว่าจะยุติ
โครงการซือ้พนัธบตัรฉกุเฉินและลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening หรือ QT) และสองคือสงครามในยูเครนท่ีส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ง
อาจจะท าให้ราคาน า้มนัพุง่ขึน้ไปถึง 150 ดอลลาร์ หรือ 175 ดอลลาร์/บาร์เรล" นายไดมอนกลา่ว 

 (+/-) เงินเฟ้อสวิสพุ่ง 2.9% สูงกว่าเป้าธนาคารกลาง และสูงสุดในรอบ 14 ปี รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยข้อมลูเงินเฟ้อเดือนพ.ค.พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุ
ในรอบ 14 ปี และนบัเป็นเดือนท่ี 4 ติดต่อกันท่ีเงินเฟ้อเพิ่มขึน้เหนือระดบัเป้าหมายของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ทัง้นี ้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. 
เพิ่มขึน้ 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจาก เชือ้เพลิง ค่าขนส่ง อาหาร และเคร่ืองด่ืมมีราคาสูงขึน้มากในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเดิมมีอตัราเงิน เฟ้อต ่าเป็น
ประวติัการณ์  

 

 
 

 

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   21.2%** 20.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   60.3** 56.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   106.4** 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.8** 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6** 54.4 

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

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   57.0** 57.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   56.1** 55.4 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.   0.2%** 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 

 
 

 

 


