
  

 

03 มิถนุายน 2565 

 

สรุป ราคาทองค าย่อตวัลงมาจาก 1,873.85 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุท่ีท าไวใ้นช่วงเชา้ของวนันีใ้นตลาดเอเชีย จากแรงขายท าก าไรทางเทคนิคหลงั
กราฟราย 1 ชั่วโมงเขา้สู่ภาวะซือ้มากเกินไป (Overbought) จึงเกิดแรงขายท าก าไรกดดนัราคาย่อลงมาท าระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,862.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อน
จะทรงตวัท่ี 1,866.39  ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่นกัลงทนุในตลาดรอการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรในวนันี ้(3 มิ.ย.) โดยนักวิเคราะหค์าดการณ์
ว่า ตัวเลขจา้งงานอาจเพิ่มขึน้ 325,000 ต  าแหน่งในเดือนพ.ค. และอตัราการว่างงานอาจปรบัตวัลงสู่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2512  
นอกจากนี ้นักลงทุนยงัจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวันท่ี 14-15 มิ.ย.นี ้โดยคาดว่า เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุม
ดงักล่าว รวมทัง้ในการประชุมเดือนก.ค.เพื่อสกดัเงินเฟ้อ จึงแนะน าลงทุนดว้ยความระมดัระวงั เนื่องจากราคาทองค ามีโอกาสผนัผวนไดค้่อนขา้งมากในช่วงการ
เปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวในเวลา 19.30น.  ทั้งนีร้ะหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,860-1,853  ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตัวขึน้ต่อ โดยหากยืนเหนือ
ระดบัสงูสดุของสปัดาหก์่อนหนา้บริเวณ 1,869 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ย่างมั่นคง การขยบัขึน้จะมีแนวตา้นแรกวนันีบ้ริเวณ 1,889 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่าน
ได ้แนวตา้นถดัไปประเมินไวบ้ริเวณ 1,909 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
02-06-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,867.50 1,866.39 -1.11 -0.06 

Spot Silver ($) 22.33 22.40 0.07 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 34.24 34.23 -0.02 -0.04 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 117.96 116.71 -1.25 -1.06 

ดชันดีอลลาร ์ 101.75 101.82 0.08 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.0747 1.0745 0.00 -0.02 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,860-1,853 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,889-1,909 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,839 

 

 

 

1,853 1,839 1,823 

1,889 1,909 1,918 

   

 

 



 

 

• (+) อนามัยโลกกลับล า เตือนครั้งใหม่อาจไม่สามารถคุมฝีดาษลิงได้อย่างสมบูรณ์ นายฮันส ์คลูเก้ ผู้อ  านวยการภาคพืน้ยุโรปขององคก์ารอนามัยโลก 
(WHO) เปิดเผยว่า ในขณะนี ้WHO ไม่เชื่อมั่นว่า การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงจะสามารถควบคุมไดอ้ย่างสมบูรณ ์ "เรายงัไม่ทราบว่า เราจะสามารถยบัยัง้การ
แพร่ระบาดไดอ้ย่างสมบูรณ์หรือไม่ ดังนัน้ เราจ าเป็นตอ้งลดความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน การด าเนินการที่น  าโดยชุมชน การแยกตัวผูติ้ดเชือ้
ระหว่างการติดเชือ้ รวมถึงด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการติดตามและตรวจสอบผูส้ัมผสัติดต่อกับผูติ้ดเชือ้" นายคลูเกร้ะบุในแถลงกา รณ์  นายคลเูกก้ล่าว
เสริมว่า ณ ตอนนีโ้รคฝีดาษลิงยงัไม่จ าเป็นตอ้งมีมาตรการเดียวกับที่ใชใ้นช่วงการระบาดใหญ่ของโรคโควิด -19 เพราะไวรสัไม่ไดแ้พร่กระจายในลกัษณะเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม ไวรสัดังกล่าวมีแนวโนม้ที่จะแพร่ระบาดต่อไปในระดับสูง  "ในอีกไม่กี่เดือนขา้งหนา้ การจัดงานเทศกาลและงานเลีย้งขนาดใหญ่หลายสิบงานที่
วางแผนไวอ้าจจะท าใหก้ารแพร่ระบาดเพิ่มขึน้ แต่ก็เป็นโอกาสที่จะเพิ่มการตระหนักรูข้องคนหนุ่มสาวที่มีเพศสมัพนัธแ์ละเดินทางไปทั่วโลก รวมทัง้เสริมสรา้งการ
คุม้ครองบุคคลและชุมชน " นายคลูเกก้ล่าว  เว็บไซต ์dnaindia.com รายงานว่า มีการพบผูป่้วยโรคฝีดาษลิงหลายรอ้ยคนในประเทศแถบยุโรป ออสเตรเลีย และ
สหรฐั โดยเจา้หนา้ที่ทางการแพทยย์งัคงไม่แน่ใจเกี่ยวกบัวิธีการแพร่เชือ้ เนื่องจากโรคฝีดาษเป็นโรคเฉพาะถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา และผูติ้ดเชือ้ส่วนใหญ่ไม่ได้
ติดต่อกบัคนแอฟริกนัหรือเดินทางไปที่นั่น และจากขอ้มลูของ WHO นัน้ การติดเชือ้ส่วนใหญ่ระบาดในหมู่เกยแ์ละไบเซ็กชวลผ่านงานอีเวนตข์นาดใหญ่ 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 347.69 จุด สูงสุดในรอบ 2 เดือน ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดวันนีท้ี่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 เดือน 
เนื่องจากนกัลงทนุคลายความวิตกเกี่ยวกบัการคุมเขม้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รวมถึงการพุ่งขึน้อย่างมากของหุ้นฟาสต ์รีเทลลิ่ง  ส  านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 27,761.57 จดุ เพิ่มขึน้ 347.69 จดุ หรือ +1.27% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัที่ 5 เม.ย.   หุน้ที่ปรบัตวัขึน้วนันีน้  า
โดยกลุ่มเหมืองแร,่ กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั และกลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 

• (-) สหรัฐเล็งเริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กเล็กเร็วสุดภายใน 21 มิ.ย.นี้  นายอาชิช จา หวัหนา้ฝ่ายประสานงานการรบัมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของท าเนียบ
ขาวเปิดเผยในวนัพฤหสับดี (2 มิ.ย.) ว่า ท าเนียบขาวคาดว่า จะเร่ิมฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ใหก้บัเด็กเล็กไดอ้ย่างเร็วที่สดุภายในวนัที่ 21 มิ.ย.นี ้หากรฐับาล
สหรฐัอนุมติัการใชว้คัซีนในไม่กี่สปัดาหข์า้งหนา้นี ้ นายจาเปิดเผยกับผูส้ื่อข่าวว่า รฐับาลสหรฐัมีวคัซีนโควิด -19 ที่เพียงพอจากบริษัทไฟเซอร ์อิงคแ์ละโมเดอรน์า 
อิงค ์เพื่อเริ่มโครงการฉีดวคัซีนส าหรบัเด็กเล็กเมื่อวัคซีนไดร้บัการอนุมัติ นายจากล่าวว่า รฐับาลกลางสหรฐัจะจัดสรรวัคซีนโควิด -19 จ านวน 10 ลา้นโดสใหก้ับ
หน่วยงานระดบัรฐัและทอ้งถิ่นเพื่อเร่ิมการฉีดวคัซีนเป็นวงกวา้งใหก้ับเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี  ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า บริษัทไฟเซอรแ์ละไบออนเทคไดย้ื่นขอ
อนมุติัใชว้คัซีนป้องกนัโควิด-19 ส  าหรบัเด็กอายตุ ่ากว่า 5 ปีเป็นกรณีฉกุเฉินต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัแลว้เมื่อวนัพธุ (1 มิ.ย.) ทัง้นี ้
ยงัไม่มีการอนุมติัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ส  าหรบัเด็กในกลุ่มอายุดงักล่าวในพืน้ที่ส่วนใหญ่ของโลก และยงัไม่มีความชัดเจนว่าผูป้กครองจ านวนเท่าใดจะน าบุตรไป
ฉีดวคัซีน เนื่องจากความตอ้งการฉีดวคัซีนในเด็กอายุ 5-11 ปีนัน้อยู่ในระดบัต ่า ส่วนโมเดอรน์าไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการทดลองในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาซึ่งแสดงว่าการฉีด
วคัซีนโควิด-19 จ านวน 2 โดสนัน้ปลอดภัยและสรา้งการตอบสนองดา้นภูมิคุ้มกันในเด็กเล็กไดเ้หมือนกับในผูใ้หญ่  นายจากล่าวว่า คณะที่ปรึกษาอิสระของ FDA 
จะหารือเกี่ยวกับวัคซีนของไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าในการประชุมวันที่ 14-15 มิ.ย. และคาดว่า FDA จะท าการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติใชว้คัซีนหลังจากการ
ประชมุนัน้ไม่นาน 

• (+/-) ไบเดนจ่อเยือนซาอุฯ หารือเจ้าชาย หวังฉุดราคาน ้ามัน-ลงโทษรัสเซีย ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัจะเดินทางเยือนซาอดีุอาระเบียในเดือนนี ้และ
จะเขา้พบกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซลัมาน โดยจะละทิง้ค ามั่นที่เคยใหไ้วว้่าจะท าใหซ้าอุดีอาระเบียกลายเป็น "พวกนอกคอก" ส าหรบั กรณีการฆาตกรรม
นายจามาล คาช็อกกี นกัข่าวของวอชิงตนัโพสต ์ แผนการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของปธน.ไบเดนซึ่งรายงานครัง้แรกโดยวอชิงตนัโพสตแ์ละนิวยอรก์ ไทมส์นัน้ 
ไดบ่้งชีใ้หเ้ห็นว่า ปธน.ไบเดนใหค้วามส าคัญเป็นอนัดบัแรกกับความตอ้งการของเขาที่จะท าใหร้าคาน า้มันลดลง และเพื่อเป็นการลงโทษรสัเซียที่บุกโจมตียูเครน 
มากกว่าจดุยืนดา้นสิทธิมนษุยชน โดยการเดินทางเยือนซาอดีุอาระเบียจะถกูเพิ่มเขา้ไปในการเดินทางที่วางแผนไวแ้ลว้ไปยงัอิสราเอล เยอรมนี และสเปน ท าเนียบ
ขาวเปิดเผยว่า ยังไม่มีแผนการเดินทางใหม่ที่จะประกาศ แต่บ่งชีอ้ย่างชัดเจนว่า ไม่มี อุปสรรคในการพบปะกันระหว่างปธน.ไบเดนกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ  
เว็บไซตเ์ดอะการเ์ดียน.คอมรายงานว่า การที่สหรฐัยุติการโดดเด่ียวซาอฯุ นัน้ ดูเหมือนมีความเป็นไปไดม้ากขึน้นับตัง้แต่รสัเซียเร่ิมบุกยูเครนเมื่อวนัที่ 24 ก.พ. ทัง้นี ้
เพื่อพยายามตดัรายไดข้องรสัเซีย สหรฐัจึงพยายามที่จะเพิ่มปริมาณน า้มนัทั่วโลกเพื่อท าใหร้าคาน า้มนัลดลง 

 
 

 
 

 
 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)  
 

- - 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   21.2%** 20.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   60.3** 56.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   106.4** 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.8** 54.7 

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

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   57.0** 57.5 

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนเม.ย.   0.2%** 0.3% 

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

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   128K** 247K 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   200K** 210K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย   -7.3%** -7.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วย   12.6%** 11.6% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน  
 

0.3%** 2.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -5.1M** -1.0M 

วนัศุกรท่ี์ 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   55.0** 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.1** 56.3 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.   56.5 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 27 พ.ค. 2565 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


