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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,845.20-1,853.73 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่ม 10.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีแรง
หนุนมาจากดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง จากแรงขายสกุลเงินปลอดภัยเพ่ือเข้าซือ้สกุลเงินเส่ียง ขณะท่ีวันนีมี้ปัจจัย ช่วยหนุนจาก เฟดสาขาแอตแลนตา เผย
แบบจ าลองการคาดการณ์ GDP Now tracker แสดงให้เหน็ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มหดตวัติดต่อกนัเป็นไตรมาสท่ี 2 เข้าเกณฑ์ว่าเศรษฐกิจเผชิญกบัภาวะ
ถดถอย อีกทัง้เวิลด์แบงก์ได้อนุมตัิเงินช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 1.49 พนัล้านดอลลาร์ โดยได้การค า้ประกนัทางการเงินจากองักฤษ เนเธอร์แลนด์ ลิทวัเนีย และ
ลตัเวีย อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากอิตาลีและเงินบริจาคจาก Multi-Donor Trust Fund อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียได้ปิดในแดนบวกตาม
ทศิทางตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนีว้คัซีนป้องกนัโควดิ-19 ของบริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ ได้รับการอนมุตัิจาก FDA สหรัฐ ให้ใช้กบัผู้ ท่ีมีอายุ 18 ปีขึน้ไปแล้ว ประเด็น
ดงักล่าวอาจมากดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของอียู ประมาณการครัง้สุดท้ายผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022 
รวมถึง สหรัฐจะเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนเม.ย.และสต็อกน า้มันรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลังงานสหรั ฐ (EIA) ทัง้นีเ้น้นเก็ง
ก าไรจากการแกว่งตวัในกรอบ การเข้าซือ้ควรรอเม่ือราคาอ่อนตวัลงใกล้แนวรับบริเวณ 1,836-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรขายท าก าไร
หากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,857-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผ่านได้สามารถถือตอ่ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
08-06-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.30 1,850.41 -0.89 -0.05 

Spot Silver ($) 22.24 22.02 -0.22 -0.99 

เงนิบาท (฿/$) 34.42 34.51 0.09 0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,200 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 120.80 122.08 1.28 1.06 

ดชันดีอลลาร ์ 102.33 102.53 0.20 0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.0707 1.0715 0.00 0.07 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,827    1,811   1,786 

        1,857    1,873   1,891 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,839-1,827 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,857-1,863 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,827 

 

 

 

 



 

 

 (+) เฟดเผย GDP สหรัฐอาจหดตัวติดต่อกัน 2 ไตรมาส เส่ียงเผชิญภาวะถดถอย ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตาเปิดเผยว่า แบบจ าลอง

การคาดการณ์ GDPNow tracker แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มหดตวัติดต่อกนัเป็นไตรมาสท่ี 2 ซึง่เข้าเกณฑ์การประเมินวา่ เศรษฐกิจเผชิญกบั

ภาวะถดถอย แบบจ าลอง GDPNow Tracker บ่งชีว้่า ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวัเพียง 0.9% เท่านัน้ใน

ไตรมาส 2 หลังจากท่ีหดตวัลง 1.5% ในไตรมาส 1 และมีโอกาสสูงท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตวัติดต่อกัน 2 ไตรมาส การเปิดเผยแบบจ าลองดังกล่าวมีขึน้

หลงัจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 2 ของตวัเลข GDP ไตรมาส 1/65 โดยระบุวา่ GDP หดตวัลง 1.5% จากเดิมที่รายงานว่าหด

ตวั 1.4% ในตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 1 

 (+) ทหารยูเครนกว่า 1 พันนายถูกส่งตัวไปรัสเซียเพ่ือไต่สวน คาดกระทบเจรจาสนัตภิาพ ส านกัข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า ทหาร

ชาวยเูครนกวา่ 1,000 นายท่ียอมจ านนในเมืองมาริอูโพลทางตอนใต้ของยเูครนนัน้ ได้ถูกส่งตวัไปยงัรัสเซียเพ่ือท าการสอบสวน โดยหากข่าวดงักล่าวได้รับการ

ยืนยันว่าเป็นความจริง ก็จะส่งผลให้การเจรจาสนัติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนเผชิญกบัความยุ่งยากมากขึน้ รายงานระบุว่า ยูเครนก าลงั หาทางท่ีจะให้

รัสเซียส่งมอบทหารทัง้หมด 2,000 นายจากโรงถลงุเหล็กอาซอฟสตาลในเมืองมาริอูโพลตามข้อตกลงการแลกเปล่ียนนกัโทษ แต่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนิติบญัญตัิของ

รัสเซียเรียกร้องวา่ ทหารบางส่วนของยูเครนจะต้องถกูไตส่วน "ทหารยเูครนกวา่ 1,000 นายจากโรงถลงุเหล็กอาซอฟสตาลจะถูกส่งไปยงัรัสเซีย หน่วยงานด้าน

บงัคบัใช้กฎหมายของรัสเซียก าลังด าเนินการในเร่ืองนี"้ ส านักข่าวทาสส์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนิติบญัญัติของ รัสเซีย นอกจากนี ้

แหล่งข่าวยงัระบวุา่ จะมีนกัโทษชาวยเูครนจ านวนมากขึน้ท่ีถกูส่งตวัไปยงัรัสเซีย 

 (-) เงินเยนท านิวโลว์ 20 ปีวันท่ีสอง เหตุ BOJ ใช้นโยบายการเงินสวนทางเฟด เงินเยนร่วงแตะระดบัต ่าสุดในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ติดตอ่กนั

เป็นวนัท่ีสอง อันเน่ืองมาจากการคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ สวนทางกับธนาคารกลางญ่ีปุ่ น 

(BOJ) ท่ียงัคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ซึง่ท าให้ส่วนตา่งอตัราดอกเบีย้ของสหรัฐและญ่ีปุ่ นปรับตวักว้างขึน้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันี ้

ตามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 133.01-133.04 เยน เทียบกบั 132.59-132.69 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 132.76-132.78 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 

17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) เยอรมนีเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ขยายตัว 0.7% ต ่ากว่าคาด ส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) รายงานในวนันีว้่า การ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ของเยอรมนีฟืน้ตวั แต่เพิ่มขึน้น้อยกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากข้อจ ากดัด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสงคราม

ยเูครนส่งผลให้ซพัพลายเชนหยดุชะงกั ส านกังานสถิติระบวุ่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 0.7% หลงัหดตวั 3.7% ในเดือนมี.ค. ขณะที่ผลการ

ส ารวจของรอยเตอร์คาดการณ์วา่จะเพิ่มขึน้ 1.0% 

 (-) ราคาบ้านในอังกฤษชะลอขยายตัว 3 เดือนติด แนวโน้มความต้องการลด ฮาลิแฟกซ์ ผู้ ให้สินเช่ือจ านองรายใหญ่ขององักฤษเปิดเผยในวนันีว้า่ ราคา

บ้านขององักฤษในเดือนพ.ค. ปรับตวัขึน้ 10.5% เม่ือเทียบรายปี ชะลอตวัลงจากระดบั 10.8% ในเดือนเม.ย. โดยชะลอตวัลงเป็นเดือนท่ี 3 ตดิตอ่กนั และเป็น

การปรับตวัขึน้น้อยท่ีสุดนับตัง้แต่เดือนม.ค. ฮาลิแฟกซ์ระบุว่า ความต้องการบ้านมีแนวโน้มชะลอตวัลงอีก ขณะท่ีภาคครัวเรือนเผชิญกบัภ าวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่ม

สงูขึน้ 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก แต่พลิกลงสู่แดนลบหลังเครดิตสวิสฉุดหุ้นกลุ่มธนาคาร ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้แต่พลิกลงสู่แดนลบอย่างรวดเร็ว 

เพราะถูกกดดนัจากกรณีท่ีเครดติ สวิสออกมาเตือนเร่ืองผลก าไรจนท าให้หุ้นเครดิตสวสิร่วงลงเกือบ 6% และฉุดหุ้นกลุ่มธนาคารลงด้วย ขณะท่ีการปรับตวัลง

ของราคาโลหะฉุดหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 443.66 จุด เพิ่มขึน้ 0.78 จุด หรือ +0.18% โดยปรับตวัขึน้ตามหุ้นทัว่โลก 

ก่อนจะปรับตัวลง 0.1% ณ เวลา 14.21 น.ตามเวลาประเทศไทย ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 14,595.78 จุด เพิ่มขึน้ 39.16 จุด หรือ 

+0.27% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,517.55 จดุ เพิ่มขึน้ 17.2 จดุ หรือ +0.26%  

 

 

 

 

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.   -87.1B** -109.8B 

วนัพธุท่ี 8 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.7%** -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 ข้อมลูวนัที ่03 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


