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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,847.30-1,855.39 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย 1.70 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ ได้แรงหนนุจาก เฟด สาขาแอตแลนตา เผยแบบจ าลองการคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมีความเส่ียงสงูท่ีเศรษฐกิจจะหดตวัตดิต่อกนั 2 
ไตรมาส แต่ก็ได้ลดช่วงบวกลงหลังโดนกดดนัจากการแข็งค่าขึน้ของดัชนีดอลลาร์ ขณะท่ีวันนีมี้ปัจจัยหนุนจากตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่ 
เน่ืองจากนักลงทนุวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หลัง OECD ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกเหลือขยายตวั 3.0% จาก 
4.5% ประกอบกบัเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศว่าจะล็อกดาวน์เขตหมินหงั ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของเซี่ยงไฮ้ตัง้แตช่่วงเช้าวนัเสาร์นี ้เพ่ือปพูรมตรวจเชือ้
โควิด-19 เป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตามด้านส านกังานศลุกากรจีน เผยยอดส่งออก และยอดน าเข้า เดือนพ.ค. ขยายตวั 16.9% และ 4.1% เม่ือเทียบรายปี ซึง่ดีกว่า
คาดไว้ท่ี 8% และ 2% ตามล าดับ ประเด็นดังกล่าวอาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ จะเปิดเผยจ านวนผู้ ขอรับสวัสดิการ
วา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ นอกจากนี ้ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอตัราดอกเบีย้ รวมถึง ตดิตามแถลงการณ์ของประธาน 
ECB นางคริสตนิ ลาการ์ด ทัง้นีเ้ข้าซือ้เพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,844-1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะท า
ก าไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,865-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
09-06-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.00 1,849.65 -3.35 -0.18 

Spot Silver ($) 22.03 22.00 -0.03 -0.14 

เงนิบาท (฿/$) 34.50 34.46 -0.04 -0.12 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,200 30,200 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 123.71 123.18 -0.53 -0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 102.55 102.48 -0.07 -0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0715 1.0717 0.00 0.02 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,844    1,827   1,811 

        1,873    1,891   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,844-1,827 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,865-1,873 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,827 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัฐบาลสหรัฐผลักดันงบ 4.3 พันล้านดอลลาร์ หวังลดน าเข้ายูเรเนียมจากรัสเซีย คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐก าลังเร่ง

ผลักดนัให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนแผนซือ้ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะจากผู้ผลิตในประเทศวงเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ เพ่ือลดการน าเข้าจากรัสเซีย โดยข่าว

ดงักล่าวหนนุให้หุ้นบริษัทยเูรเนียมปรับตวัสูงขึน้ทนัที ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในวา่ เจ้าหน้าท่ีของกระทรวงพลงังานสหรัฐได้หารือกบั

เจ้าหน้าท่ีคนส าคญัของสภาคองเกรส โดยระบวุา่ การจดัสรรงบก้อนดงักล่าวนัน้เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งดว่น เพราะหากการจดัหาซพัพลายยเูรเนียมเสริมสมรรถนะ

จากรัสเซียสะดดุลง อาจส่งผลให้ต้องหยดุเดนิเคร่ืองเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ 

 (+) แคนาดาประกาศเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรอุตสาหกรรมน า้มัน ก๊าซ และเคมีของรัสเซีย  เมลานี โจลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ

แคนาดาประกาศเม่ือวนัพุธ (8 มิ.ย.) ว่า แคนาดาก าหนดมาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ต่ออุตสาหกรรมน า้มัน ก๊าซ และเคมีของรัสเซีย ส านักข่าวซินหวัได้

เปิดเผยถ้อยแถลงของนางโจลีว่า มาตรการชุดใหม่นีส้ัง่ห้ามการส่งออกบริการ 28 รายการท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมน า้มนั ก๊าซ และ

เคมี รวมถึงบริการด้านเทคนิค การจดัการ การบญัชี และการโฆษณา การห้ามส่งออกบริการด้านน า้มนั ก๊าซ และเคมีภณัฑ์นัน้มุ่งเป้าไปท่ีอุตสาหกรรมท่ีคิด

เป็นสดัส่วนประมาณ 50% ของงบประมาณรายรับของรัฐบาลกลางรัสเซีย 

 (+) สหรัฐอนุมัติขายชิน้ส่วนเพ่ือบ ารุงเรือรบไต้หวันมูลค่า 120 ล้านดอลลาร์ สหรัฐได้อนมุตัิขายชิน้ส่วนมลูค่า 120 ล้านดอลลาร์ เพ่ือช่วยบ ารุงรักษา

เรือรบไต้หวนั โดยกระทรวงกลาโหมไต้หวนัระบุว่า ข้อตกลงขายชิน้ส่วนครัง้นีจ้ะช่วยรับประกนัความพร้อมในการต่อสู้  ในขณะท่ีจีนเดินหน้ าท ากิจกรรมใกล้

เกาะไต้หวนัอย่างตอ่เน่ือง แถลงการณ์จากส านกังานความร่วมมือด้านความมัน่คงกลาโหมสหรัฐ (DSCA) ระบวุ่า ทางองค์กรได้ย่ืนหนงัสือรับรองที่จ าเป็นเพ่ือ

แจ้งให้สภาคองเกรสรับทราบ ภายหลังจากท่ีกระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติการขายดงักล่าว ตามค าขอของสถานทูตไต้หวนั ณ กรุงวอชิงตนั DSCA 

เปิดเผยว่า ข้อตกลงการขายดงักล่าวครอบคลุมชิน้ส่วนส ารองและอะไหล่ทัว่ไปส าหรับเรือและระบบของเรือ ตลอดจนความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านลอจิ

สตกิส์ การสนบัสนนุด้านเทคนิคและด้านลอจิสตกิส์จากตวัแทนรัฐบาลสหรัฐและผู้ รับเหมา 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนจับตาการประชุม ECB หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตัวลงในวันนี  ้ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) โดยนกัลงทนุรอดสูญัญาณเก่ียวกบัแผนการคมุเข้มนโยบายการเงินของ ECB ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 439.05 จุด ลดลง 1.32 จุด หรือ 

-0.30% และมีแนวโน้มปิดลบติดตอ่กนัเป็นวนัท่ี 3 ส่วนดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 14,364.59 จดุ ลดลง 81.4 จุด หรือ -0.56% และดชันี CAC-40 

ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,412.58 จดุ ลดลง 36.05 จดุ หรือ -0.56% 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัลงเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะ

ชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก หลงัจากองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ประกาศปรับลดตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี ้

โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีน ลดลง 24.84 จุด หรือ -0.76% หลังเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ประกาศว่าจะล็อกดาวน์เขตหมินหงั , ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้น

ฮ่องกงปิดลดลง 24.84 จุด หรือ -0.76% ในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก , ดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิด ลดลง 0.71 จุด หรือ -

0.03% ปิดในแดนลบเป็นวนัท่ี 3 ตดิตอ่กนั และดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเกือบทรงตวัในวนันี ้เพิ่มขึน้ 12.24 จดุ หรือ +0.04% 

 (-) Michael Saylor ย า้มุมมองของเค้าว่าท าไม Bitcoin จะไปถึง $1,000,000 ได้ Michael Saylor ผู้ ร่วมก่อตัง้และ CEO ของ MicroStrategy หนึ่งใน

ผู้สนบัสนนุรายใหญ่ของ Bitcoin ย า้มมุมองของเขาว่าสินทรัพย์ดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีดีกวา่ทองค า และเขาคาดวา่สินทรัพย์จะพุ่งสูงถึง 1,000,000 

ดอลลาร์ เขายืนหยัดอยู่ท่ามกลางผู้สนับสนุนของคริปโตเคอเรนซี่  โดยเขาได้สรุปข้อดีของมัน รวมถึงความสามารถในการท าหน้าท่ีเป็นตวัป้ องกันเงินเฟ้อ 

แม้ว่า BTC ในปัจจุบนัจะซือ้ขายกันห่างไกลจากระดบัสูงสุดตลอดกาลจากปีท่ีแล้ว และนักวิจารณ์จ านวนมากท่ีมองว่ าราคาของ BTC อาจลดลงเหลือศนูย์ 

แต ่Saylor ยงัคงเช่ือมัน่ในสิ่งนี ้ในการให้สมัภาษณ์กบั CNBC เขาอ้างวา่ความผนัผวนในระยะสัน้นัน้ไม่น่าเป็นหว่งเพราะมนัจะมีชยัในระยะยาว “เหน็ได้ชดัว่า

มนัดีกวา่ทองค าและทกุสิ่งที่ทองค าต้องการจะเป็น” เขากล่าว  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ Bitcoin Addict  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   2.2%** 2.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   2.0M** -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 

 
 

 

 


