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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
13/06/2565 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,870.90 1,862.47 -8.43 -0.45 

Spot Silver ($) 21.87 21.64 -0.23 -1.05 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,440 30,800 360 1.18 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,470 30,810 340 1.12 

Gold Online Futures (GOM22) 1,845.70 1,864.50 18.80 1.02 

Silver Futures (SVFM22)  21.60 21.75 0.15 0.69 

ดชันดีอลลาร ์ 104.30 104.48 0.19 0.18 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ความแข็งแกรง่ของราคาทองค ายงันอ้ยท าใหก้ารลงทนุอาจตอ้งเก็ง
ก าไรในลกัษณะรอจงัหวะ โดยหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ
ตา้น 1,873-1,879 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้(ระดบัสงูสดุรายสปัดาห)์ มี
แนวโนม้ที่ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบโซน 1,855-1,846 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวได ้จะเกิดแรง
ขายเพิ่มขึน้ โดยแนวรบัระยะสัน้ถดัไปจะอยู่บรเิวณ 1,829 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน ารอจังหวะเขา้ซือ้ หากราคาย่อตัวลงมาและไม่หลุดแนวรบั 
1,855-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด  1,829 
ดอลลารต์่อออนซ)์ และขายใหท้ยอยท าก าไรหากราคาดีดตวัขึน้ไป
ทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,873-1,879 ดอลลารต์่อออนซ์ ไม่ควร
ลงทนุจ านวนมากเพ่ือควบคมุเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา 
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สรุป  หลงัจากวนัศกุรท่ี์ผ่านมาราคาทองค าปรบัตวัเพิ่มขึน้ถงึ 23.50 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ช่วยป้องกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อหลงัดชันี
ราคาผูบ้รโิภค (CPI) ท่ีสงูเกินคาดและแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั หลงัสินทรพัยเ์สี่ยงดิ่งลงอยา่งหนกัจากความวิตกวา่การท่ีเฟดเรง่ขึน้ดอกเบีย้ ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค า
ชว่งเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,860.22-1,878.80 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยทองค ามีการย่อตวัลงจากช่วงเชา้และเคล่ือนไหวชะลอตวัในทิศทางไซดเ์วยมี์ปัจจยับวกช่วยหนนุจากนายเซอร์
ฮีย ์ไกได ผูว้า่การแควน้ลฮูนัสกข์องยเูครนเปิดเผยว่า กองก าลงัทหารรสัเซียไดร้ะเบิดสะพานเช่ือมเมืองซีวีโรโดเนสกก์บัเมืองลิซคิานสกท่ี์อยู่อีกฟากแม่น า้ซเิวอรส์กี โดเนตส ์สง่ผลให้
เสน้ทางอพยพของพลเรอืนถกูตดัขาด อีกทัง้ ราคาบิตคอยนร์ว่งลงอย่างตอ่เน่ือง ล่าสดุดิ่งหลดุจากระดบั 27,000 ดอลลารใ์นชว่งเชา้นี ้หลงัสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ท่ี
สงูเกินคาด ซึง่อาจท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในการประชมุสปัดาหนี์เ้พ่ือสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามราคาทองค ายงัมีปัจจยัลบกดดนัจากราคาน า้มนั 
WTI รว่งลงในชว่งเชา้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลวา่ความตอ้งการใชน้  า้มนัในจีนอาจชะลอตวัลง หลงัจากนครเซี่ยงไฮป้ระกาศล็อกดาวนพื์น้ท่ีบางสว่นเพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาด
ของโรค โค วิ ด -19  ขณ ะ ท่ี ก รุง ปั ก ก่ิ งราย งานพบผู้ติ ด เชื ้อ เพิ่ ม ขึ ้น  ส  าห รับ วัน นี ้ ไม่ มี ก าร เปิ ด เผยตั ว เล ขทาง เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ส าคัญ ใน ฝ่ั งขอ งสห รัฐ แล ะยุ โรป 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) คลังแสงนิวเคลยีรท์ั่วโลกมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ เหตุสงครามรัสเซีย-ยเูครน สถาบนัวิจยัสนัติภาพระหว่างประเทศแหง่กรุงสต็อกโฮลม์ (SIPRI) ออก

รายงานคาดการณใ์นวนันีว้่า จ านวนคลงัแสงอาวธุนิวเคลียรท์ั่วโลกมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ซึง่จะเป็นการเพิ่มขึน้นบัตัง้แตย่คุสงครามเย็น 

ขณะเดียวกนัความเสี่ยงที่อาวธุดงักล่าวจะถกูน ามาใช้งานนัน้ พุ่งขึน้สงูที่สดุในรอบหลายทศวรรษ อนัเน่ืองมาจากความขดัแยง้ทางการทหาร  งานวิจยั

ชดุใหม่จาก SIPRI ระบวุ่า การที่รสัเซียส่งกองก าลงัทหารรุกรานยเูครนและแรงสนบัสนนุยเูครนจากชาติตะวนัตกไดเ้พิ่มความตงึเครยีดใหก้บัประเทศที่

ถือครองอาวธุนิวเคลียรท์ัง้ 9 แห่งของโลก SIPRI กล่าวว่า แมว้่าจ านวนอาวธุนิวเคลียรจ์ะลดลงเล็กนอ้ยในช่วงเดือนม.ค. 2564 ถึงเดือนม.ค. 2565 แต่

หากไมม่ีการใชม้าตรการควบคมุอาวธุนิวเคลียร ์คลงัแสงหวัรบนิวเคลียรท์ั่วโลกจะมีจ านวนเพิ่มขึน้เป็นครัง้แรกในรอบหลายทศวรรษในไมช่า้นี ้

 (+) รัสเซียถล่มสะพานข้ามแม่น ้าในยูเครน ตัดทางหนีจากเมืองซีวีโรโดเนสก ์นายเซอรฮี์ย ์ไกได ผูว้่าการแควน้ลฮูนัสกข์องยเูครนเปิดเผยว่า กอง

ก าลงัทหารรสัเซียไดร้ะเบิดสะพานเช่ือมเมืองซีวีโรโดเนสกก์บัเมืองลิซิคานสกท์ี่อยู่อีกฟากแม่น า้ซิเวอรส์กี โดเนตส ์ส่งผลใหเ้สน้ทางอพยพของพลเรอืน

ถูกตดัขาด "หลังจากยิงถล่มสะพานจนพงัพินาศแลว้ เมืองจะถูกตดัขาดจริง ๆ ไม่มีทางขบัรถออกมาจากซีวีโรโดเนสกไ์ดเ้ลย" นายไกไดกล่าวในวนั

อาทิตยท์ี่ผ่านมา (12 มิ.ย.) ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ขณะนีเ้มืองซีวีโรโดเนสกก์ลายเป็นสมรภมูิในศกึชิงความเป็นใหญ่เหนือภมูิภาคดอนบาสทาง

ตะวนัออกของยเูครน บางสว่นของเมืองถกูบดขยีใ้นการต่อสูท้ี่นองเลือดที่สดุนบัตัง้แตร่สัเซียเปิดฉากบกุยเูครนเมื่อวนัที่ 24 ก.พ.  

 (+) บิตคอยนร่์วงหลุด 27,000 ดอลล ์หวั่นเงนิเฟ้อพุ่งแรงหนุนเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้ ราคาบิตคอยนร์ว่งลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสดุดิ่งหลดุจากระดบั 

27,000 ดอลลารใ์นช่วงเชา้นี ้หลงัสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ที่สงูเกินคาด ซึง่อาจท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้

ในการประชมุสปัดาหนี์เ้พื่อสกดัเงินเฟ้อ ณ เวลา 06.41 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยนร์ว่งลง 477 ดอลลาร ์หรอื -1.74% แตะที่ 26,907 ดอลลาร ์บิต

คอยนป์รบัตัวลงตามทิศทางราคาสินทรพัยเ์สี่ยงประเภทอื่น ๆ โดยดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดทรุดตัวลง 880.00 จุด หรือ -2.73% แตะที่ 

31,392.79 จดุ เมื่อวนัศกุรท์ี่ผ่านมา (10 มิ.ย.) และลา่สดุดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลงกวา่ 100 จดุเชา้นี ้

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดร่วง 643.65 จุด หลังดาวโจนสด์ิง่หนักจากวิตกเงนิเฟ้อสหรัฐ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดรว่งลงกว่า 600 

จุดในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวนัศุกร ์เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะเร่งปรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้ในการประชุมสปัดาหนี์เ้พื่อสกัดเงินเฟ้อ หลงัสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาดในเดือนพ.ค. ทัง้นี ้ดัชนีฮั่งเส็งเปิดวนันีท้ี่ 

21,162.53 จดุ รว่งลง 643.65 จดุ หรอื -2.95%  

 (-) น ้ามัน WTI ร่วงเกือบ 2% เช้านี ้กังวลจนีล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮ้กระทบดมีานด ์ราคาน า้มนั WTI รว่งลงในช่วงเชา้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลว่า

ความตอ้งการใชน้ า้มนัในจีนอาจชะลอตวัลง หลงัจากนครเซี่ยงไฮป้ระกาศล็อกดาวนพ์ืน้ที่บางส่วนเพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่

กรุงปักก่ิงรายงานพบผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ ณ เวลา 09.02 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) สง่มอบเดือนก.ค.รว่งลง 2.38 ดอลลาร ์หรอื -

1.97% แตะที่ 118.29 ดอลลาร/์บารเ์รล นครเซี่ยงไฮส้ั่งล็อกดาวนเ์ขตหมินหงั ซึ่งตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องเซี่ยงไฮ ้และปพูรมตร วจเชือ้โควิด-19 

ครัง้ใหญ่ในหลายเขตในช่วงสดุสปัดาหท์ี่ผ่านมา ซึ่งมีท  าใหป้ระชาชนมีความเสี่ยงที่จะถกูสั่งใหอ้ยู่แต่ในบา้นนานถึง 2 สปัดาห ์หากมีการตรวจพบผูต้ิด

เชือ้ ทางดา้นกรุงปักก่ิงซึง่เป็นเมืองหลวงของจีนเปิดเผยยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ พรอ้มกบัประกาศแผนการตรวจเชือ้ครัง้ใหญ่จนถึงวนัพธุนี ้

 (-) FDA สหรัฐเผยผลวิเคราะหว์ัคซนีไฟเซอรป้์องกันป่วยโควดิในเดก็ต ่ากว่า 5 ปีไดสู้ง เจา้หนา้ที่สาธารณสขุของสหรฐัระบวุา่ วคัซีนปอ้งกนัโควิด-

19 ของไฟเซอรส์  าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีมีความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญในการเริ่มตน้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กเล็กของสหรฐั ทั้งนี ้  ส  านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัไดเ้ปิดเผยผลการวิเคราะหว์คัซีนของไฟเซอร ์โดยระบวุา่ เดก็ที่ไดร้บัวคัซีนของไฟเซอรใ์นช่วงการทดลองนัน้ 

มีแอนติบอดีที่ต่อสูก้บัไวรสัอยู่ในระดบัสงู ซึง่คาดวา่จะช่วยปอ้งกนัใหป้ลอดภยัจากไวรสัโควิด-19 ได ้ 

  

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 13 มิ.ย. - - ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั   - - 

วนัองัคารท่ี 14 มิ.ย. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -24.5 -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -27.5 -34.3 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเลก็ เดือนพ.ค.   93.1 93.2 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8% 0.5% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนพ.ค.   0.6% 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   43.2 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   -1.0% -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ค.   -7.0% -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลติภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.5% -1.8% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   0.8% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   0.2% 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลติ (Empire State Index)   3.2 -11.6 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   1.2% 2.0% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยัโดย NAHB   68 69 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 2.0M 

วนัพ หสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.50% <1.00% 

 01.00น. สหรฐั  FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 18.00น. องัก ษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   1.25% 1.00% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   5.1 2.6 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   230K 229K 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือน พ.ค.   1.79M 1.82M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือน พ.ค.   1.71M 1.72M 

วนัศกุรท่ี์ 17 มิ.ย. 19.45น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   79.5% 79.0% 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.6% 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   -0.4% -0.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 10 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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