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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
17/06/2565 12:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,856.50 1,846.29 -10.21 -0.55 

Spot Silver ($) 21.92 21.86 -0.06 -0.27 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,500 30,920 420 1.38 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,460 30,910 450 1.48 

Gold Online Futures (GOM22) 1,831.20 1,847.60 16.40 0.90 

Silver Futures (SVFM22)  21.66 21.84 0.18 0.83 

ดชันดีอลลาร ์ 103.80 104.22 0.42 0.40 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาเคลื่อนไหวในกรอบรกัษาระดบัไวไ้ด ้แต่อาจเกิดการอ่อนตวัลง
ในระยะสัน้หลงัจากวานนีร้าคาปรบัขึน้ หากราคายืนเหนือแนวรบั 
1,831-1,816 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะท าใหม้ีแรงซือ้เก็งก าไรส่งผล
ใหร้าคาดีดกลบัช่วงสัน้ๆ เบือ้งตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลบัลงมา
อีกครัง้หากราคายงัไม่มีแรงซือ้มากพอหรือมีปัจจยัใหม่มาดนัราคา
ขึน้ โดยประเมินแนวตา้นที่ 1,860-1,879 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
รอเปิดสถานะซือ้เพื่อลงทุนระยะสั้น โดยใชบ้ริเวณ 1,831-1,816 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุ 1,816 ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ดัขาดทนุ
และชะลอการเขา้ซือ้ออกไป ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอย
แบ่งปิดสถานะซื ้อท าก าไรหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,860-1,879 
ดอลลารต์่อออนซเ์พื่อรอเขา้ซือ้ใหมเ่มื่อราคาอ่อนตวัลง 
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สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 23.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “แย่เกินคาด” ทุกรายการ  อาทิ ตวัเลขการ
เริ่มตน้สรา้งบา้นที่ดิ่งแตะระดับต ่าสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2021 ส่วนดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียดิ่งลงเกินคาด และตัวเลขผูย่ื้นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณไ์ว ้ปัจจยัดงักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หร้ว่งลง 1.00% ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีกลบัมาปรบัตวัลดลงเช่นกนั ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวั
ในกรอบ 1,841.59-1,857.20 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยทองค ามีการย่อตวัลงมาจากช่วงเชา้ของวนัและเคลื่อนไหวชะลอตวัในกรอบไซดเ์วย ์มีปัจจยักดดนัมาจาก เงินเยนทรุดตวัลงอย่างหนกั
เมื่อเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร ์หลงัจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ในการประชุมวนันี ้ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า 
BOJ ยังคงด าเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกับธนาคารกลางทั่วโลกที่เริ่มปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามราคาทองค าก็มีปัจจัยบวกช่วยพยุงราคาไวจ้ากสัญญา
น า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวนัพฤหสับดี (16 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากข่าวสหรฐัคว ่าบาตรอิหรา่นรอบใหม่ รวมทัง้การคาดการณท์ี่ว่าอปุทานน า้มนัในตลาดโลก
ยงัคงเผชิญภาวะตึงตวั นอกจากนี ้ตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นและตลาดหุน้ฮ่องกงต่างปรบัตวัลงเชา้นี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดร่วงลงในวนัพฤหสับดี 
หลงัจากธนาคารกลางทั่วโลกไดพ้ากนัปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยอตัราการใชก้  าลงัการ
ผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรม และดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board รวมถงึติดตามถอ้ยแถลงของนายเจอโจม พาวเวลลป์ระธานเฟด   

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐคว ่าบาตรบ.จีน-UAE หลังช่วยอิหร่านส่งออกปิโตรเลียม หวังฟ้ืนดีลนิวเคลียร ์กระทรวงการคลงัสหรฐัเปิดเผยว่าไดอ้อกมาตรการคว ่า

บาตรบรษัิท 2 แหง่ที่ตัง้อยู่ในฮ่องกง, 3 แหง่ในอิหรา่น และ 4 แหง่ในสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(UAE) ตลอดจนนายจ่ิงเฟิง เกา ชาวจีน และนายโมฮมัเหมด็ 

ชาฮีด รุกนดูดิน โบร ์ชาวอินเดียที่มีส่วนช่วยอิหรา่นในการส่งออกปิโตรเคมีภณัฑ ์โดยมีเป้าหมายเพื่อกดดนัใหอ้ิหรา่นรือ้ฟ้ืนขอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 

อีกครัง้ "สหรฐัแสวงหาแนวทางการทตูที่มีความหมาย เพื่อใหต้่างฝ่ายต่างบรรลผุลตอบแทนที่เป็นไปตามขอ้ตกลงแผนปฏิบตัิการรว่มที่สมบรูณแ์บบใน

ระยะยาว หากไม่มีขอ้ตกลง เราจะยงัคงเดินหนา้ใชอ้  านาจในการคว ่าบาตรต่อไปเพื่อจ ากัดการส่งออกปิโตรเลียม , ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม และปิโตร

เคมีภณัฑจ์ากอิหรา่น" นายไบรอนั เนลสนั ปลดักระทรวงการคลงัฝ่ายข่าวกรองดา้นการก่อการรา้ยและการเงินระบใุนแถลงการณ ์โดยกลา่วถึงขอ้ตกลง

นิวเคลียรปี์ 2558  

  (+) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดบวก $2.27 รับข่าวสหรัฐคว ่าบาตรอิหร่าน-อุปทานตึงตัว สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาด

นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพฤหสับดี (16 มิ.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากข่าวสหรฐัคว ่าบาตรอิหรา่นรอบใหม่ รวมทัง้การคาดการณท์ี่วา่อปุทานน า้มนัในตลาดโลก

ยงัคงเผชิญภาวะตึงตวั ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 2.27 ดอลลาร ์หรือ 2% ปิดที่ 117.58 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญา

น า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 1.3 ดอลลาร ์หรอื 1.1% ปิดที่ 119.81 ดอลลาร/์บารเ์รล สญัญาน า้มนัดิบพุง่ขึน้หลงัมีรายงานข่าว

วา่ รฐับาลสหรฐัประกาศคว ่าบาตรบรษัิทอิหรา่น, จีน สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(UAE) ที่ช่วยเหลืออิหรา่นในการส่งออกปิโตรเคมี โดยมาตรการดงักล่าวมี

เปา้หมายที่จะกดดนัอิหรา่นใหก้ลบัเขา้สูก่ารเจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียร ์

  (+) ท่องเที่ยวญี่ปุ่นยังไม่กระเตือ้งหลังเปิดรับทัวรต์่างชาติผ่านไปหน่ึงสัปดาห ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของญ่ีปุ่ นยงัไม่มีแนวโนม้ฟ้ืนตวั โดย

แมว้่าญ่ีปุ่ นจะกลบัมาเปิดพรมแดนอีกครัง้อย่างเป็นทางการ และเปิดรบันกัท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 20 ,000 คนต่อวนั แต่บรรยากาศที่สนามบินฮาเนดะใน

กรุงโตเกียวเมื่อวนัที่ 10 มิ.ย. ก็ยังไม่มีภาพของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คึกคกัเหมือนอย่างที่เคย ขณะที่องคก์ารส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญ่ีปุ่ น 

(JNTO) ระบวุา่ ยงัไม่ไดร้บัขอ้มลูใด ๆ เก่ียวกบันกัทอ่งเที่ยวแบบกลุม่ทวัรใ์นช่วงสปัดาหนี์ ้หลงัญ่ีปุ่ นเริม่เปิดรบันกัทอ่งเที่ยวเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.  

  (+) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าร่วง 572.70 จุด วติกสหรัฐ-ยุโรปขึน้ดบ.กระทบศก. ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดรว่งลงมากกว่า 2% 

ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางตลาดหุน้ต่างประเทศที่รว่งลงเมื่อคืนวานนี ้ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับผลกระทบดา้นเศรษฐกิจที่เกิดจากการปรบั ขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และบรรดาธนาคารกลางในยโุรป ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 25,858.50 จดุ 

รว่งลง 572.70 จดุ หรอื -2.17% หุน้ลบน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุม่เหลก็และเหลก็กลา้, กลุม่เหมืองแร ่และกลุม่อปุกรณก์ารขนสง่ 

  (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 128.69 จุด วิตกขึน้ดอกเบีย้กระทบศก.โลก ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดปรบัตวัลงเชา้นี ้ตามทิศทาง

ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดรว่งลงในวนัพฤหสับดี (16 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลว่า เศรษฐกิจโลกอาจจะเขา้สู่ภาวะถดถอย หลงัจาก

ธนาคารกลางทั่วโลกไดพ้ากนัปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดเชา้นีท้ี่ระดบั 20,716.74 จดุ ลดลง 128.69 จดุ หรอื -0.62%  

  (+) "เซเลนสกี" ถกผู้น ายุโรปประเดน็ยูเครนเข้าร่วม EU-ความขัดแย้งกับรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครนไดพ้บปะกบัผูน้  า

ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และโรมาเนียที่กรุงเคียฟ เพื่อหารือเก่ียวกับแนวโนม้ที่ยูเครนจะเขา้รว่มสหภาพยุโรป (EU) และหารือเก่ียวกับความขัดแยง้

ระหว่างรสัเซีย-ยเูครน ในระหว่างการพบปะกบัประธานาธิบดีเอ็มมานเูอล มาครงของฝรั่งเศส , นายโอลาฟ โชลซ ์นายกรฐัมนตรเียอรมนี, นายมารโิอ 

ดรากี นายกรฐัมนตรีอิตาลี และประธานาธิบดีเคลาส ์โยฮนันิสแห่งโรมาเนียนัน้ ปธน.เซเลนสกีไดบ้รรยายสรุปกับผูน้  ายุโรปเก่ียวกบัสถานกา รณแ์นว

หนา้และความตอ้งการของกองทพัยเูครนในการตอ่สูก้บัรสัเซีย ปธน.เซเลนสกีระบวุ่า ยเูครนหวงัจะไดร้บัอาวธุหนกั ปืนใหญ่ และระบบป้องกนัขีปนาวธุ

ที่ทนัสมยัจากชาติพนัธมิตร นอกจากนี ้เขายงัยืนยนักบัผูน้  ายโุรปวา่ยเูครนพรอ้มด าเนินการที่จ  าเป็นเพื่อเขา้รว่มเป็นสมาชิกของ EU 

  

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ 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   -3.3** 2.6 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   229K** 229K 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือน พ.ค.   1.70M** 1.82M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือน พ.ค.   1.55M** 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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