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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
14/06/2565 11:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,818.80 1,824.90 6.10 0.34 

Spot Silver ($) 21.04 21.16 0.12 0.57 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,690 30,320 -370 -1.21 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,730 30,330 -400 -1.30 

Gold Online Futures (GOM22) 1,857.90 1,827.50 -30.40 -1.64 

Silver Futures (SVFM22)  21.56 21.26 -0.30 -1.39 

ดชันดีอลลาร ์ 105.20 104.99 -0.21 -0.20 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,829-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์
ยังไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยังคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท า
ก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรบัตวัขึน้ยงัคงมี
แรงขายออกมาเช่นกนั อย่างไรก็ตาม ราคาทองค าแกว่งตวัผันผวน 
โดยอ่อนตัวลงมาแลว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งประเมินแนวรบัระยะสัน้ใน
โซน 1,811-1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์(1,786 ระดบัต ่าสดุของเดือน
พ.ค.) 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรท าก าไรจากการแกว่งตวั หากราคา
ไม่ผ่านแนวตา้นที่ 1,836-1,855 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื่อรอเขา้ซือ้คืน
เมื่อราคาอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,811-1,786 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์โดยสถานะขายตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,855 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปรบัตวัลดลงมากถึง 52.10 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงกดดนัจากการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps ในการประชุม
นโยบายการเงินที่ก  าลงัจะเสรจ็สิน้ลงในช่วงกลางสปัดาหนี์ ้สง่ผลใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งคา่ขึน้ 0.87% ทะล ุ105 แตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีที่ 105.29  จนเป็นปัจจยัส าคญัที่กดดนัใหร้าคาทองค าดิ่งลง
ทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 4 สปัดาหท์ี่ 1,811.31 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,811.31-1,827.91 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยทองค ามีการเคลื่อนไหวชะลอตวัใน
ทิศทางไซดเ์วยข์าขึน้ มีปัจจัยบวกช่วยหนุนจากราคาบิตคอยนร์่วงลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งลงกว่า 10% และหลุดจากระดบั 21 ,000 ดอลลารแ์ลว้ในช่วงเชา้นี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลว่า 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรงมากขึน้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ประกอบกบั สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวนัจนัทร ์โดยไดแ้รงหนนุจาก
มมุมองที่วา่อปุทานน า้มนัในตลาดโลกยงัคงเผชิญภาวะตงึตวั ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI สง่มอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 26 เซนต ์หรอื 0.2% ปิดที่ 120.93 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์
(BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 26 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่  122.27 ดอลลาร/์บารเ์รล  อย่างไรก็ตามราคาทองค ายังมีปัจจัยลบกดดันจากนายอาเลฮานโดร เซลายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัของเอลซลัวาดอรไ์ม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัความวิตกที่ว่า การปรบัตวัลงอย่างหนกัของมลูค่าบิตคอยนอ์าจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลงัของประเทศ เอลซลัวาดอรเ์ป็นประเทศ
แรกในโลกที่อนมุตัิใหบ้ิตคอยนเ์ป็นสกุลเงินที่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามกฎหมายในเดือนก.ย.ปีที่ผ่านมา  ส าหรบัวนันีแ้นะน าใหต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีความ
เช่ือมั่นของธุรกิจขนาดยอ่มเดือนพ.ค.จากสหพนัธธ์ุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรฐั (NFIB) และดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) บิตคอยนร่์วงต่อหลุดระดับ 21,000 ดอลลาร ์กังวลเฟดขึน้ดบ.แรงสกัดเงนิเฟ้อ ราคาบิตคอยนร์ว่งลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสดุด่ิงลงกวา่ 10% และ

หลดุจากระดบั 21,000 ดอลลารแ์ลว้ในช่วงเชา้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรง

มากขึน้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ณ เวลา 08.58 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยนร์่วงลง 2,352 ดอลลาร ์หรอื -10.11% แตะที่ 20,899 ดอลลาร ์นอกจากนี ้ราคา

บิตคอยนย์งัถกูกดดนัจากรายงานข่าวที่ว่า เซลเซียส เน็ตเวิรก์ส ์(Celsius Networks) ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอรม์ปล่อยกูค้รปิโทเคอรเ์รนซีใหญ่ที่สดุใน

โลก ประกาศระงบัการใหบ้รกิารดา้นการถอน การแลกเปลี่ยน และการโอนระหวา่งบญัชีทัง้หมดเป็นชั่วคราว เน่ืองจากตลาดประสบความผนัผวนอย่าง

หนกั 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดร่วง 284.04 จุด ตามทิศทางดาวโจนสปิ์ดทรุดหนัก ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดตลาดรว่งลงเชา้นี ้ตาม

ทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดดิ่งลงอย่างหนกัในวนัจนัทร ์(13 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลว่า การที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่

ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ จะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเขา้สูภ่าวะถดถอย ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดวนันีท้ี่ 20,783.54 จดุ รว่งลง 284.04 จดุ 

หรอื -1.35%  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 2% วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้แรงสกัดเงนิเฟ้อ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้รว่งลงในวนันี ้จาก

ความวิตกเก่ียวกบัการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรฐั ท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในอตัรา ที่

รุนแรงขึน้เพื่อสกดักัน้อตัราเงินเฟ้อที่พุง่ขึน้อย่างมาก ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,446.82 จดุ ลดลง 540.62 จดุ หรอื 

-2.00% หุน้รว่งน าตลาดไดแ้ก่ กลุม่ขนสง่ทางอากาศ, กลุม่เครือ่งมือชั่งตวงวดั และกลุม่อสงัหารมิทรพัย ์

 (+) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดบวก 26 เซนต ์รับคาดการณอุ์ปทานน ้ามันตงึตัว สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวก

ในวนัจนัทร ์(13 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากมมุมองที่ว่าอุปทานน า้มนัในตลาดโลกยงัคงเผชิญภาวะตึงตวั อย่างไรก็ดี การซือ้ขายเป็นไปอย่า งผนัผวน 

เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่การท่ีจีนกลบัมาใชม้าตรการควบคมุโควิด-19 อย่างเขม้งวดอีกครัง้ในกรุงปักก่ิง จะสง่ผลกระทบต่อความตอ้งการใชน้ า้มนัใน

ประเทศ ทัง้นี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 26 เซนต ์หรือ 0.2% ปิดที่ 120.93 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท ์

(BRENT) สง่มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 26 เซนต ์หรอื 0.2% ปิดที่ 122.27 ดอลลาร/์บารเ์รล 

 (+) สวีเดนแก้กฎหมายปูทางตุรกีไฟเขียวเป็นสมาชิกนาโต นายเยนส ์สโตลเทนเบิรก์ เลขาธิการองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นา

โต) กลา่ววา่ สวีเดนไดด้  าเนินขัน้ตอนที่ส  าคญัที่จะท าใหต้รุกีใหค้วามเหน็ชอบส าหรบัการเขา้เป็นสมาชิกของนาโต "ผมขอแสดงความยินดีตอ่สวีเดนที่ได้

เริม่ท  าการแกไ้ขกฎหมายต่อตา้นการก่อการรา้ย และจะสรา้งความมั่นใจว่ากรอบกฎหมายเก่ียวกบัการสง่ออกอาวธุจะสะทอ้นถึงสถานะในอนาคตของ

สวีเดนในฐานะสมาชิกนาโต โดยมีการท าพนัธสญัญาครัง้ใหมก่บัพนัธมิตร" นายสโตลเทนเบิรก์กลา่ว นายสโตลเทนเบิรก์กลา่วว่า นาโตมีความประสงค์

จะใหส้วีเดนและฟินแลนดเ์ขา้เป็นสมาชิกโดยเรว็ที่สดุ และไมม่ีเหตผุลที่สมาชิกนาโตจะไมเ่ขา้ช่วยสวีเดนหากถกูโจมตี 

 (-) รมว.คลังเอลซัลวาดอร์ชี้บิตคอยน์ทรุดแทบไม่กระทบสถานะการคลัง นายอาเลฮานโดร เซลายา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของ

เอลซลัวาดอรไ์ม่ไดใ้หค้วามสนใจกบัความวิตกที่ว่า การปรบัตวัลงอย่างหนกัของมลูค่าบิตคอยนอ์าจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลงัของประเทศ  

เอลซลัวาดอรเ์ป็นประเทศแรกในโลกที่อนมุตัิใหบ้ิตคอยนเ์ป็นสกลุเงินที่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามกฎหมายในเดือนก.ย.ปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกบัดอลลาร์

สหรฐั แมเ้ผชิญกระแสทัดทานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือต่างๆ ก็ตาม "เมื่อพวกเขาเตือนว่า 

เอลซลัวาดอรจ์ะเผชิญความเสี่ยงทางการคลงัอย่างสงูเพราะบิตคอยน ์สิ่งเดียวที่ผมท าไดค้ือยิม้ ความเสี่ยงทางการคลงัมีเพียงเล็กนอ้ย" นายเซลายา

กลา่วในวนัจนัทร ์(13 มิ.ย.) 

  

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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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