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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
16/06/2565 12:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,832.70 1,830.49 -2.21 -0.12 

Spot Silver ($) 21.68 21.65 -0.03 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,420 30,450 30 0.10 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,440 30,470 30 0.10 

Gold Online Futures (GOM22) 1,827.30 1,832.10 4.80 0.26 

Silver Futures (SVFM22)  21.50 21.70 0.20 0.93 

ดชันดีอลลาร ์ 104.85 105.01 0.16 0.15 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
แนวตา้น 1,842 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นระดบัสงูสดุวานนี ้ เมื่อราคา
ปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้ หากแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพิ่มขึน้หรอืราคา
ไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นได ้มีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื่อสะสม
แรงซือ้อีกครัง้ เบือ้งตน้หากการอ่อนตวัลงจ ากดัสามารถรกัษาระดบั
ไวไ้ด ้ราคามีโอกาสเกิดแรงซือ้กลบัเขา้มาเพิ่ม ทัง้นี ้ประเมินแนวรบั
ระยะสัน้โซน 1,818-1,804 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้การซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ โดยอาจใชบ้รเิวณ 1,818 ดอลลาร์
ต่อออนซเ์ป็นจดุเสี่ยงซือ้ หากหลดุใหช้ะลอการเขา้ซือ้ไปยงัโซนแนว
รบัถดัไป 1,804 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ1,804 
ดอลลารต์่อออนซ)์  ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบ่งปิด
สถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,842 ดอลลารต์่อออนซแ์ต่ถา้ผ่านได้
สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค ากลบัมาปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 24.70 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ “แย่เกินคาด”  อาทิ ยอดคา้ปลีกที่ลดลงเกินคาดในเดือนพ.ค. 
รวมถึงดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ที่ปรบัตวัขึน้นอ้ยกว่าคาด นอกจากนี ้นายเจอโรม  พาวเวลล ์ ประธานเฟดระบุว่า มีความเป็นไปไดท้ี่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ในการประชุมครัง้
ถดัไปที่ 0.50% หรือ 0.75% “แต่เขาไม่คิดว่าการขึน้ดอกเบีย้ 0.75% จะกลายเป็นเรื่องปกติ” สถานการณด์งักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หร้ว่งลง ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั
อาย ุ10 ปีปรบัตวัลดลงเช่นกนั ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,829.10-1,836.29 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยทองค ามีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแคบๆในทิศทางไซดเ์วย์
ออกดา้นขา้ง มีปัจจยับวกช่วยพยงุราคาจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั ประกาศว่า สหรฐัจะจดัหาอาวธุยโุธปกรณม์ลูค่ารวมกวา่ 1 พนัลา้นดอลลารใ์หแ้ก่ยเูครน ซึง่รวมถงึระบบจรวด
ต่อตา้นเรือรบ จรวดปืนใหญ่ ปืนครกและกระสนุ อีกทัง้ เฟดไดป้รบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัในปีนี ้สู่ระดบั 1.7% จากเดิมคาดการณท์ี่ระดบั 2.8% ในเดือนมี.ค. 
และคาดว่าจะขยายตวั 1.7% ในปี 2566 อย่างไรก็ตามราคาทองค าก็มีปัจจยัลบกดดนัจากตลาดหุน้ในฝ่ังเอเชียต่างเปิดอยู่ในแดนบวกวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิด
พุ่งขึน้กว่า 300 จุดในวนัพุธ หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามการเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย,จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห,์การอนญุาตก่อสรา้งและขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนพ.ค. รวมถึง
ติดตามแถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางองักฤษ (BOE) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ไบเดน" ต่อสายตรง" เซเลนสกี" ยืนยันส่งอาวุธช่วยยูเครนสู้ศึกรัสเซียเต็มที่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั ประกาศว่า สหรฐัจะจดัหา

อาวธุยโุธปกรณม์ลูค่ารวมกว่า 1 พนัลา้นดอลลารใ์หแ้ก่ยเูครน ซึ่งรวมถึงระบบจรวดต่อตา้นเรอืรบ จรวดปืนใหญ่ ปืนครกและกระสนุ ปธน.ไบเดนออก

แถลงการณด์งักล่าวหลงัจากการต่อสายตรงพดูคยุกบัประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครนเป็นเวลากว่า 41 นาที โดยปธน.ไบเดนยืนยนัว่า

สหรฐัจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นความมั่นคงแก่ยเูครนอีก 1 พนัลา้นดอลลาร ์ซึง่รวมถึงปืนใหญ่และอาวธุปอ้งกนัชายฝ่ัง รวมทัง้กระสนุปืนใหญ่และระบบ

ยิงจรวดที่ล  า้สมยั นอกจากนี ้ผูน้  าสหรฐัยงัประกาศจะใหก้ารช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรมเพิ่มเติมอีก 225 ลา้นดอลลาร ์เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึง่รวมถึง

การจดัหาน า้ด่ืมที่ปลอดภยั ยารกัษาโรคและการดแูลสขุภาพ อาหาร ที่พกั และเงินส าหรบัครอบครวัเพื่อการซือ้สิ่งของจ าเป็น 

  (+) เฟดหั่นคาดการณ ์GDP สหรัฐเหลอื 1.7% ในปีนี ้จากเดมิ 2.8% เฟดไดป้รบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจสหรฐัในปีนี ้สูร่ะดบั 

1.7% จากเดิมคาดการณท์ี่ระดบั 2.8% ในเดือนมี.ค. และคาดวา่จะขยายตวั 1.7% ในปี 2566 นอกจากนี ้เฟดคาดว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะระดบั 5.2% ใน

สิน้ปีนี ้จากเดิมคาดการณท์ี่ระดบั 4.3% และจะชะลอตวัสูร่ะดบั 2.6% และ 2.2% ในปี 2566 และ 2567 ตามล าดบั 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 367.89 จุด ตามดาวโจนส์-เฟดขึน้ดบ.ตามคาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้พุ่งขึน้ในวนันี ้

โดยบวกเกิน 2% ในช่วงสัน้ ๆ โดยไดแ้รงหนนุจากดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่ปิดบวกในวนัพธุ (15 มิ.ย .) ขานรบัผลการประชมุของธนาคารกลาง

สหรฐั (เฟด) ซึ่งลงมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ตามที่ตลาดคาดไว ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,694.05 จดุ พุ่ง

ขึน้ 367.89 จุด หรือ +1.4% หุน้เกือบทกุกลุ่มปรบัตวัขึน้ในช่วงเชา้นี ้ยกเวน้กลุ่มขนส่งทางทะเล โดยหุน้บวกน าตลาด ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรและประมง , 

กลุม่อปุกรณก์ารขนสง่ รวมถึงกลุม่เครือ่งมือชั่งตวงวดั 

  (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 207.43 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์

ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 300 จุดในวันพุธ (15 มิ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ตามที่ตลาด

คาดการณไ์ว ้ซึ่งสะทอ้นถึงความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคมุเงินเฟ้อโดยไม่ท าใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอย ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเ ปิดที่ 21,515.64 

จดุ เพิ่มขึน้ 207.43 จดุ หรอื +0.97%  

 (-) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดร่วง $3.62 กังวลสต็อกน ้ามันพุ่ง-เฟดขึน้ดบ.กระทบดีมานด ์สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาด

นิวยอรก์ปิดรว่งลงในวนัพธุ (15 มิ.ย.) หลงัสหรฐัเปิดเผยสต็อกน า้มนัพุ่งขึน้สวนทางกับการคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์นอกจากนี ้ตลาดน า้มนัยงัถูก

กดดนัจากการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวานนี ้ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. รว่งลง 

3.62 ดอลลาร ์หรอื 3% ปิดที่ 115.31 ดอลลาร/์บารเ์รล สว่นสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2.66 ดอลลาร ์หรอื 2.2% ปิดที่ 

118.51 ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบรว่งลงหลงัจากส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังานของรฐับาลสหรฐั (EIA) รายงานว่า สต็อกน า้มนัดิบ

สหรฐัเพิ่มขึน้ 2 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหท์ี่สิน้สดุวนัที่ 10 มิ.ย. สวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดวา่จะลดลง 1.1 ลา้นบารเ์รล 

  (-) "สี จิน้ผิง" ต่อสายตรง "ปูติน" เรียกร้องรัสเซีย-ยูเครนยุติสงคราม ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  าจีน ไดส้นทนาทางโทรศพัทก์บัประธานาธิบดีว

ลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย ในวนันี ้โดยเรยีกรอ้งใหร้สัเซียและยเูครนผลกัดนัการบรรลขุอ้ตกลงเพื่อยตุิสงครามที่ก าลงัด าเนินอยู่ในขณะนี ้ปธน.สี จิน้ผิง

กล่าวว่า จีนสนับสนุนใหเ้กิดสันติภาพในโลก และส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพ โดยทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ไขความขัดแยง้ท่ามกลาง

วิกฤตการณ์ในยูเครน และจีนพรอ้มมีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทัง้นี ้การสนทนาระหว่างปธน.สี จิน้ผิงและปธน.ปูตินไดม้ีขึน้ หลงัจากที่

เจา้หนา้ที่ระดบัสงูของจีนและสหรฐัไดจ้ดัการหารอืกนัหลายครัง้ก่อนหนา้นี ้

 

 

 

 

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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

v 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

                                 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 13 มิ.ย. - - ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั   - - 

วนัองัคารท่ี 14 มิ.ย. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.00* -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.00* -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.   0.5%** 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.1** 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.7%** -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนพ.ค.   -6.7%** -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลติภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.4%** -1.8% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   0.5%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีก เดือนพ.ค.   0.3%** 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลติ (Empire State Index)   -1.2** -11.6 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   0.6%** 2.0% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยัโดย NAHB   67** 69 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   2.0M** 2.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.75%** <1.00% 

 01.00น. สหรฐั  FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 18.00น. องักฤษ 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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