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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,836.80-1,848.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงตอ่ 10.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับ
การแข็งค่าของดชันีดอลลาร์  จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างแข็งกร้าวต่อไปเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ขณะท่ีวนันี ร้าคาทองค ามีปัจจยั
หนนุจากนางเวนดี เชอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า สหรัฐและชาติพนัธมิตรเตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรเกาหลี
เหนือด้วยการตดัออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) หากยงัเดินหน้าทดสอบอาวธุนิวเคลียร์ต่อไป อีกทัง้ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ 
300,000 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายวนันี ้ซึ่งรวมถึงดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ท่ีดิ่งลงกว่า 200 จุดในช่วงบ่ายนี ้อย่างไรก็ตามด้าน สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) 
ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวนัจนัทร์ โดยตลาดถูกกดดนัจากการท่ีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาตพินัธมิตร หรื อโอเปกพลสั มีมติเพิ่มก าลงัการผลิต
มากกวา่ท่ีตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี ้ส านกังานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว้า่ ยอดสัง่ซือ้สินค้าภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี ปรับตวัลง 
2.7% ในเดือนเม.ย. ประเด็นดงักล่าวกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดน าเข้า ยอดส่งออก และดลุการค้าเดือนเม.ย. 
ทัง้นีแ้นะน าซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยบริเวณแนวต้านโซน 1,849-1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองค าไม่สามารยืนเหนือโซนดงักล่าว
ได้น าแบง่ทองค าออกขายเพ่ือรอซือ้ในโซนแนวรับ 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
07-06-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.40 1,847.28 6.88 0.37 

Spot Silver ($) 22.12 21.98 -0.14 -0.63 

เงนิบาท (฿/$) 34.37 34.46 0.10 0.28 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,150 30,100 -50 -0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 119.95 119.08 -0.87 -0.73 

ดชันดีอลลาร ์ 102.41 102.62 0.21 0.21 

เงนิยโูร (€/$) 1.0693 1.0684 0.00 -0.08 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,827    1,811   1,786 

        1,849    1,863   1,880 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,849-1,863 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,827 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,863 

 

 

 

 



 

 

 (+) สหรัฐขู่ตัดเกาหลีเหนือออกจากระบบ SWIFT หากยังรั้นทดสอบนิวเคลียร์ นางเวนดี เชอร์แมน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ
เปิดเผยในวนันีว้่า สหรัฐและชาติพนัธมิตรเตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรเกาหลีเหนือด้วยการตดัออกจากระบบธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ (SWIFT) หากยัง
เดินหน้าทดสอบอาวธุนิวเคลียร์ต่อไป การประกาศเตือนดงักล่าวเกิดขึน้ หลงัจากท่ีรัฐบาลสหรัฐวางแผนเตรียมพร้อมรับมือการทดสอบอาวธุนิว เคลียร์ของเกาหลี
เหนือเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ปี 2560 "สิ่งท่ีดิฉันมองว่าส าคญัท่ีสดุก็คือ ความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ รวมถึงญ่ีปุ่ นด้วยนัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดย
สมบรูณ์มากน้อยเพียงใด" นางเชอร์แมนให้สมัภาษณ์กบัผู้สื่อข่าวในกรุงโซลหลงัหารือกบันายโช ฮยอน ดง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลี
ใต้ นอกจากนี ้นางเชอร์แมนยงัระบุว่า สหรัฐไมไ่ด้มีเจตนาท่ีจะมองเกาหลีเหนือเป็นศตัรู และจะกดดนัให้เกาหลีเหนือหยุดการกระท าอนัยัว่ยุท่ีสัน่คลอนเสถียรภาพ 
และกลบัไปเดินตามเส้นทางประชาธิปไตย 

 (+) ญ่ีปุ่ นชีร้าคาพลังงานส่อเค้าพุ่งต่อเน่ือง เซ่นพิษสงครามยูเครนยืดเยือ้ ญ่ีปุ่ นเปิดเผยรายงานด้านพลงังานประจ าปีในวนันี ้(7 มิ.ย.) ระบุว่า ความไม่
แน่นอนเก่ียวกบัอปุทานพลงังานโลก ผนวกกบัการท่ีรัสเซียรุกรานยเูครนนัน้ มีแนวโน้มผลกัดนัให้ราคาพลงังานเคลื่อนไหวในระดบัสงูตอ่ไปอีกสกัระยะ รายงานระบุ
วา่ ปีงบการคลงัถึงเดือนมี.ค. 2565 ถือเป็นช่วงเวลาท่ีโลกต้องเผชิญกบัความท้าทายด้านปัจจยัพืน้ฐานหลายประการ โดยบง่ชีว้่าสงครามท่ียืดเยือ้ในยเูครนและการ
ลงทุนใหม่ ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีแนวโน้มกดดนัให้ต้นทุนพลงังานพุ่งสงูย่ิงขึน้ไปอีก นอกจากนี ้สภาพอากาศแปรปรวนผิดปกติ ซึง่รวมถึง
อากาศหนาวเย็นเฉียบพลนัในยโุรปและภยัธรรมชาติ ตลอดจนการขาดการลงทุนเพื่อพฒันาทรัพยากรพลงังานฟอสซิลในช่วงท่ีเศรษฐกิจฟืน้ตวัจากการระบาดใหญ่
ของโรคโควิด-19 ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีผลกัดนัให้ราคาพลงังานพุง่ขึน้ 

 (+) ดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทนุยูโรโซนดีกว่าคาด Sentix เผยรายงานดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ (Investor Confiden Index) รอบ 6 เดือน ในฝ่ังยโูรโซน ออกมา
อยู่ท่ีระดบั -15.8 เพิ่มขึน้จากเดือนก่อนท่ีระดบั -22.6 และนบัวา่ดีกวา่การคาดการณ์ไว้ท่ีระดบั -21.2 

 (+) ดัชนี PMI ภาคบริการอังกฤษดีกว่าคาด Markit เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ หรือ Purchasing Managers Index (PMI) ในภาคบริการ ประกาศออกมาอยู่ท่ี
ระดบั 53.4 ซึง่นบัวา่อยู่ในระดบัท่ีดีกวา่การคาดการณ์ท่ีระดบั 51.8 

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด 30,000 ดอลล์ หลังดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดิ่งกว่า 200 จุด บิตคอยน์ร่วงหลดุระดบั 30,000 ดอลลาร์ช่วงบ่ายวนันี ้โดยยงัคงปรับตวัลงตาม
ทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงประเภทตา่ง ๆ ซึ่งรวมถึงดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ท่ีด่ิงลงกวา่ 200 จุดในช่วงบ่ายนี ้ณ เวลา 13.09 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 1,946 
ดอลลาร์ หรือ -6.19% แตะท่ี 29,486 ดอลลาร์ ขณะท่ีดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ด่ิงลง 217 จุด หรือ -0.66% แตะท่ี 32,695 จุด ขณะท่ีอดมั ฟาร์ธิง และคอลลิน โฮว์ 
นกัวิเคราะห์จากบริษัท B2C2 กลา่วว่า "ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีก าลงัออ่นแรงลง เน่ืองจากขาดปัจจยักระตุ้นให้ราคาดีดตวัสูช่่วงขาขึน้ เราคาดว่าหากบรรยากาศใน
ตลาดยงัเป็นเช่นนีต้อ่ไปก็จะย่ิงท าให้ราคาร่วงลงอีก ขณะนีต้ลาดก าลงัจบัตาดวูา่ ราคาบิตคอยน์จะร่วงหลดุจากกรอบ 28,000-32,750 ดอลลาร์หรือไม"่ 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนวติกคุมเข้มนโยบายการเงนิกระทบเศรษฐกจิ  หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากความเช่ือมัน่ท่ีเกิดจากการ
ทยอยผ่อนปรนการบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์ในประเทศจีนเร่ิมลดน้อยลง ขณะท่ีนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีการคมุเข้มโนบายการเงินในเชิงรุกมีต่อ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดับ 442.87 จุด ลดลง 1.25 จุด หรือ -0.28% ส่วนดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีเปิดวันนีท่ี้ 
14,569.30 จดุ ลดลง 84.51 จดุ หรือ -0.58% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,523.16 จดุ ลดลง 25.62 จดุ หรือ -0.39% 

 (-) แบงก์ชาติออสซ่ีขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ส่งสัญญาณปรับขึน้อีกเพื่อสกัดเงนิเฟ้อ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 0.50% 
จากระดบั 0.35% สู่ระดบั 0.85% ในการประชุมวนันี ้ซึ่งมากกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึน้ดอกเบีย้ราว 0.25% หรือ 0.40% นอกจากนี ้RBA ยังส่ง
สญัญาณว่า การคมุเข้มนโยบายการเงินยงัคงเป็นเร่ืองจ าเป็น เพื่อควบคมุเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้อย่างรุนแรงในขณะนี ้คณะกรรมการ RBA แถลงภายหลงัการประชุมว่า 
เมื่อพิจารณาจากแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อท่ีสงูมากและอตัราดอกเบีย้ท่ียงัคงอยู่ในระดบัต ่ามากในขณะนี ้คณะกรรมการ RBA จึงได้ตดัสินใจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 
0.50% ในการประชมุวนันี ้

 (-) ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเยอรมนีเดือนเม.ย.ลดเกนิคาด หลังอุปสงค์อ่อนแอ ส านกังานสถิติของรัฐบาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว้า่ ยอดสัง่ซือ้สินค้า
ภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนี ปรับตวัลง 2.7% ในเดือนเม.ย.หลงัปรับค่าตามฤดกูาล ซึง่เป็นตวัเลขท่ีกระเตือ้งขึน้หลงัจากท่ีลดลง 4.2% ในเดือนมี.ค. โดยถกูกดดนั
จากอปุสงค์ท่ีออ่นแอและความไม่แน่นอนท่ีเพิ่มสงูขึน้จากเหตกุารณ์รัสเซียบกุยเูครน ทัง้นี ้ยอดสัง่ซือ้สินค้าภาคอตุสาหกรรมลดลงเป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกนัแล้ว และ
สวนทางกบัผลส ารวจความเห็นนกัวิเคราะห์ของรอยเตอร์ท่ีคาดวา่ยอดสัง่ซือ้สินค้าภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนีอาจจะเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนเม.ย. 

 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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.   -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 

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   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 

 
 

 

 


