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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
20/06/2022 12:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,839.30 1,843.90 4.60 0.25 

Spot Silver ($) 21.64 21.73 0.09 0.42 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,980 30,910 -70 -0.23 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 31,010 30,820 -190 -0.61 

Gold Online Futures (GOM22) 1,850.60 1,845.60 -5.00 -0.27 

Silver Futures (SVFM22)  21.94 21.78 -0.16 -0.73 

ดชันดีอลลาร ์ 104.70 104.42 -0.29 -0.28 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือตา้น 1,858-1,860 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ดค้วามแข็งแกรง่ของราคาทองค ายงันอ้ยท าใหก้ารลงทนุอาจ
ต้องเก็งก าไรในลักษณะรอจังหวะเข้าซือ้เมื่อราคาจะอ่อนตัวลง
ทดสอบโซนแนวรบั1,831-1,816 ดอลลารต์่อออนซ ์ถา้สามารถยืน
เหนือโซนแนวรบัดงักลา่วได ้จะเกิดแรงซือ้เพิ่มขึน้  
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน ารอจังหวะเขา้ซือ้ หากราคาย่อตัวลงมาและไม่หลุดแนวรบั 
1,831-1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด  1,816 
ดอลลารต์่อออนซ)์ และขายใหท้ยอยท าก าไรหากราคาดีดตวัขึน้ไป
ทดสอบบรเิวณแนวตา้น 1,858-1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเมื่อวนัศกุรท์ี่ผ่านมาไดปิ้ดปรบัตวัลดลง 17.20 ดอลลารต์่อออนซ ์จากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์หลงัจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ยืนยนัคงด าเนินนโยบาย
การเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ซึง่ท  าใหเ้กิดช่องว่างของการด าเนินนโยบายการเงินที่แตกต่างกนั (monetary policy divergence) ระหวา่งสหรฐัและญ่ีปุ่ นมากขึน้ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้
แกว่งตวั Sideway ในกรอบ 1,834.61-1,845.95 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงหนนุจากนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัคาดการณว์่า มีความเป็นไปไดท้ี่สหรฐัจะเผชิญกบัอตัราเงินเฟ้อ
ที่พุ่งขึน้ตลอดทัง้ปี 2022 จากการส่งออกสินคา้จากจีนที่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ และภาวะชะงักงนัของอุปทานพลังงานเน่ืองจากสงครามในยูเครนยังตึงเครียดอยู่ หลัง 
ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครนคาดว่ารสัเซียจะยกระดบัการโจมตี เน่ืองจากกลุม่ผูน้  าสหภาพยโุรป (EU) อาจพิจารณาลงนามรบัรองสถานะใหย้เูครนเป็นผูส้มคัรเขา้รว่ม EU 
ในการประชมุสดุยอดในสปัดาหนี์ ้อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัมาจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั กล่าวว่าเขาจะหารอืกบัปธน.สี จิน้ผิง ผูน้  าจีน ในเรว็ๆนี ้เรื่องปรบัโครงสรา้งการเรยีก
เก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนที่ออกโดยรฐับาลของนายโดนลัด ์ทรมัป์ อดีตปธน.สหรฐั  ส  าหรบัวนันี ้ ไม่มีก  าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ขณะที่ตลาดหุน้สหรฐัจะปิดท าการ ส่วน
ตลาดทองค า COMEX จะปิดท าการเรว็กว่าปกติในเวลา 01.30 น. เน่ืองในวนัจนูทีนธ ์(Juneteenth) ซึง่เป็นวนัร  าลกึถงึการประกาศอิสรภาพของทาสผิวด าและการสิน้สดุของการคา้ทาส 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "เซเลนสกี" คาดรัสเซียโจมตหีนักขึน้ เหตุ EU เตรียมจัดซัมมิตรับรองสถานะผู้สมัคร ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครนคาดว่า

รสัเซียจะยกระดบัการโจมตี เน่ืองจากกลุ่มผูน้  าสหภาพยโุรป (EU) อาจพิจารณาลงนามรบัรองสถานะใหย้เูครนเป็นผูส้มคัรเขา้รว่ม EU ในการประชมุสดุ

ยอดในสปัดาหนี์ ้และรสัเซียเรง่เอาชนะเพื่อยดึครองภาคตะวนัออกของยเูครน ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ ยเูครนย่ืนใบสมคัรขอเขา้รว่มเป็นสมาชิก EU 

4 วนัใหห้ลงัจากที่กองทพัรสัเซียบกุขา้มพรมแดนมาในช่วงปลายเดือนก.พ. ดา้นคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) กล่าวเมื่อวนัศกุรท์ี่ผ่านมา (17 มิ.ย.) วา่ ทาง 

EC แนะน าใหม้อบสถานะผูส้มคัรเขา้ EU แก่ยเูครน 

 (+) "เยลเลน" คาดสหรัฐเผชิญเงนิเฟ้อยาวตลอดปีนี ้นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัคาดการณว์่า มีความเป็นไปไดท้ี่สหรฐัจะเผชิญกบัอตัรา

เงินเฟ้อที่พุ่งขึน้ตลอดทัง้ปีนี ้"เราเผชิญภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในปีนี ้และมีแนวโนม้ว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีจะเพิ่ มสูงขึน้อีก ดิัันคาดว่า 

เศรษฐกิจสหรฐัจะชะลอตัวลง แต่มั่นใจว่าเศรษฐกิจของเราจะหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้" นางเยลเลนให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ของ

สถานีโทรทศันเ์อบีซี นิวสเ์มื่อวนัอาทิตย ์(19 มิ.ย.) ตามเวลาทอ้งถ่ิน นอกจากนี ้รมว.คลงัสหรฐัยงัระบวุ่า เหตผุลที่ท  าใหเ้งินเฟ้อพุ่งแรงนัน้เป็นปัจจยัจาก

ทั่วโลก ไม่ใช่แค่ระดบัประเทศ ซึ่งเกิดจากภาวะชะงกังนัของอปุทานพลงังานเน่ืองจากสงครามในยเูครน และการส่งออกสินคา้จากจีนที่ไดร้บัผลกระทบ

จากมาตรการลอ็กดาวนท์ี่ยงัคงใชอ้ยู่ โดยนางเยลเลนกลา่ววา่ "ปัจจยัเหลา่นีไ้ม่มีทีทา่ว่าจะคลี่คลายในระยะเวลาอนัใกลนี"้ 

 (+) จีนเผยการทดสอบระบบสกัดกั้นขีปนาวุธภาคพืน้ดินประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยว่า จีนท าการทดสอบ

ระบบสกดักัน้ขีปนาวธุแบบติดตัง้บนพืน้ดิน และประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยเป็นระบบเพื่อการป้องกนัและไม่ไดเ้ล็งเป้าหมายไปที่ประ เทศใด 

ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า จีนไดย้กระดบัการวิจยัขีปนาวธุทกุประเภท ตัง้แต่ขีปนาวธุที่สามารถท าลายดาวเทียมในอวกาศไปจนถึงขีปนาวธุทิง้ตวัติด

หวัรบนิวเคลียรท์ี่ทนัสมยั โดยเป็นสว่นหนึ่งของความพยายามในการปรบัปรุงโครงการใหท้นัสมยัของประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผูน้  าจีน 

 (-) "ไบเดน" เตรียมถก "สี จิน้ผิง" เร็วๆนี ้คาดปรับมาตรการภาษีน าเข้าจีน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั กล่าวว่าเขาจะหารือกบัปธน.สี จิ ้

นผิง ผูน้  าจีน "ในเรว็ ๆ นี"้ และก าลงัพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรกับมาตรการเรียกเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนที่ออกโดยรฐับาลของน ายโดนัลด ์

ทรมัป์ อดีตปธน.สหรฐั รฐับาลไบเดนก าลงัพิจารณาว่าจะท าอย่างไรกบัมาตรการเรยีกเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากจีนมลูค่ากว่า 3 แสนลา้นดอลลาร ์ที่ออก

โดยอดีตปธน.ทรมัป์ ซึ่งแมจ้ะมีธุรกิจบางส่วนไดป้ระโยชนจ์ากมาตรการภาษีดงักล่าว แต่ก็ส่งผลเสียต่อกิจการในสหรฐัที่ตอ้งน าเขา้สินคา้ จากจีนเพื่อใช้

เป็นปัจจยัในการผลิต นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัแถลงต่อสมาชิกสภานิติบญัญัติเมื่อสปัดาหท์ี่แลว้ว่า คณะบริหารของปธน.ไบเดนก าลงั

เตรียมปรบัโครงสรา้งมาตรการภาษีใหม่ และยอมรบัว่ามาตรการภาษีดงักล่าวเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท  าใหร้าคาสินคา้แพงขึน้ รวมถึงอตัราเงินเฟ้ อในสหรฐัที่

แตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี 

 (-) บิตคอยนด์ีดขึน้เหนือ 2 หมื่นดอลลารเ์ช้านี ้นลท.ช้อนซือ้หลังราคาทรุดหนัก ราคาบิตคอยนด์ีดตวัขึน้เหนือระดบั 20,000 ดอลลารช์่วงเชา้นี ้

หลงัจากที่รว่งหลดุจากระดบัดงักล่าวเมื่อวนัเสารท์ี่ผ่านมา (18 มิ.ย.) ซึ่งเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2563 ณ เวลา 06.55 น.ตามเวลาไทย ราคาบิต

คอยนด์ีดตวัขึน้ 7.85% แตะที่ 20,471.82 ดอลลาร ์แอนดรูว ์เบรนเนอร ์นกัวิเคราะหจ์ากบริษัทเนชนัแนล อลัลิอนัซ ์ซิเคียวริตีส ์กล่าวว่า นกัลงทนุกลุ่ม

ต่าง ๆ ซึง่รวมถึงนกัลงทนุกลุม่สถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย ต่างก็เขา้ชอ้นซือ้หลงัจากราคาบิตคอยนด์ิ่งลงอย่างหนกัในช่วงสดุสปัดาห ์

 (+/-) นักลงทุนจับตา "พาวเวล" แถลงนโยบายการเงินรอบคร่ึงปีต่อคองเกรสสัปดาหนี์้ นักลงทุนในตลาดการเงินจับตานายเจอโรม พาวเวล 

ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งมีก าหนดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรฐัรอบครึง่ปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุิสภา

ในวนัพธุที่ 22 มิ.ย. และจากนัน้จะแถลงต่อคณะกรรมาธิการบรกิารการเงินประจ าสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัพฤหสับดีที่ 23 มิ.ย.นี ้ก่อนการแถลงดงักล่าว

ของนายพาวเวล เฟดไดส้่งรายงานนโยบายการเงินรอบครึง่ปีใหก้บัสภาคองเกรสเมื่อวนัศกุรท์ี่ผ่านมา (17 มิ.ย.) โดยเฟดส่งสญัญาณว่าจะไม่ปล่อยใหส้ิ่ง

ใดก็ตามมาขดัขวางความพยายามของเฟดในการต่อสูก้บัเงินเฟอ้  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  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 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 ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 20 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ค.   1.5% 1.8% 

 ทัง้วนั สหรฐั  Bank Holiday :วนัจนูทีนธ ์(Juneteenth)   - - 

วนัองัคารที่ 21 มิ.ย. 11.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดอืนพ.ค.   5.40M 5.61M 

วนัพธุที่ 22 มิ.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)เดือนพ.ค.   9.1% 9.0% 

 10.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีที่ 23 มิ.ย. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   54.0 54.8 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   54.6 55.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   53.9 54.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   55.6 56.1 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   53.8 54.6 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   53.0 53.4 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   227K 229K 

 10.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   56.1 57.0 

 10.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   53.9 53.4 

 11.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 11.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 1.0M 

วนัศกุรท์ี่ 24 มิ.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมั่นทางธรุกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.จาก  Ifo   91.8 93.0 

 11.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนพ.ค.   590K 591K 

 11.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 11.00น. สหรฐั  คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดอืนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

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

*ท่ีมา:forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี17 มิ.ย.2022ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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