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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
21-06-2022 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,838.27 1,838.39 0.12 0.01 

Spot Silver ($) 21.58 21.66 0.08 0.37 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,910 30,940 30 0.10 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,940 30,870 -70 -0.23 

Gold Online Futures (GOM22) 1,841.80 1,840.00 -1.80 -0.10 

Silver Futures (SVFM22)  21.75 21.75 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 104.48 104.38 -0.10 -0.10 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาพยายามทดสอบแนวต้านท่ี 1,857-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้า
ยงัไม่สามารถผา่นได้ ซึ่งนกัลงทุนยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท าก าไร
เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาเมื่อราคาทดสอบระดับดังกล่าวจะมีแรงขาย
ออกมาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุด
โซนแนวรับระยะสัน้อยู่ท่ี 1,833-1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่า
เป็นการออ่นตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
แนะน าให้แบ่งขายทองค าออกขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากราคา
ทองค าขยับขึน้ไม่ผ่านแนวต้าน 1,860-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่ได้ 
(ตดัขาดทุนสถานะขายหากราคาผ่าน 1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์)  ทัง้นี ้
หากราคาอ่อนตัวสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,833-1,831 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ทยอยปิดสถานะขายออกท าก าไร หรือหากรับความเสี่ยงได้
ให้ชะลอการปิดสถานะขายไปในโซน 1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลงมาเพียงเล็กน้อย 1.03 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากปริมาณการซือ้ขายในตลาดเบาบางกว่าปกต ิเน่ืองด้วยตลาดสหรัฐปิดท าการเน่ืองในวนัจนูทีนธ์ 
(Juneteenth) ซึ่งเป็นวันร าลกึถึงการประกาศอิสรภาพของทาสผิวด าและการสิน้สดุของการค้าทาสในสหรัฐ ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,836.50-1,842.31 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนุนมาจากท่ีนานาชาติต่างท าการกดดนัรัสเซีย เพ่ือเป็นการโต้ตอบหลงัใช้ความรุนแรงในการบุกยูเครน ทัง้ในฝ่ังของนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ
เปิดเผยว่า สหรัฐก าลงัเจรจากับชาตพินัธมิตรอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเพิ่มความเข้มงวดเพ่ือสกดัรายได้ด้านพลงังานโดยการควบคมุราคาน า้มนัของรัสเซีย ซึง่จะฉดุราคาน า้มนัของรัสเซียและสร้าง
แรงกดดนัด้านรายได้ของประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ และในขณะเดียวกนัรัฐบาลลทิวัเนียมีค าสัง่ห้ามขนส่งสนิค้าท่ีถกูคว ่าบาตรโดย EU ผ่านเขตแดนลทิวัเนีย ได้แก่ ถ่านหนิ, โลหะ, วสัดุ
ก่อสร้าง และเทคโนโลยีขัน้สูง ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปมาระหว่างคาลินินกราดกับพืน้ท่ีส่วนท่ีเหลือของประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตามนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ ระบุในถ้อยแถลงเม่ือคืนนีว้่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างรวดเร็วในปีนี ้เพ่ือสร้างเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งในอนาคต ส าหรับ
วนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอง และถ้อยแถลงของนางลอเรตตา เมสเตอร์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียเรียกตัวทูต EU เข้าพบ หลังลิทัวเนียส่ังห้ามส่งสินค้าผ่านคาลินินกราด  ผู้ ว่าการเขตคาลินินกราดของรัสเซียเปิดเผยว่า กระทรวงการ
ตา่งประเทศรัสเซียจะเรียกตวันายมาร์คสั เอเดอเรอร์ เอกอคัรราชทตูสหภาพยโุรป (EU) ประจ ารัสเซียเข้าพบในวนันี ้หลงัรัฐบาลลิทวัเนียมีค าสัง่ห้ามขนส่ง
สินค้าท่ีถกูคว ่าบาตรโดย EU ผ่านเขตแดนลิทวัเนีย ซึง่ส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถไฟไปมาระหวา่งคาลินินกราดท่ีเป็นดนิแดนส่วนแยกในทะเล
บอลติก กบัพืน้ท่ีส่วนท่ีเหลือของประเทศรัสเซียได้ โดยสินค้าท่ีถูกคว ่าบาตร ได้แก่ ถ่านหิน, โลหะ, วสัดกุ่อสร้าง และเทคโนโลยีขัน้สูง ทัง้นี ้คาลินินกราด
เป็นพืน้ท่ีท่ีโดนขนาบอยู่ระหว่างโปแลนด์และลิทวัเนีย ซึง่เป็นสองประเทศสมาชิก EU และ NATO โดยคาลินินกราดได้รับสินค้าท่ีรัสเซียจดัหามาให้ผ่าน
ทางรถไฟและท่อส่งก๊าซ ซึ่งตดัผ่านประเทศลิทัวเนีย นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเครมลินได้แสดงความไม่พอใจต่อค าสั่งดงักล่าวของรัฐบาล
ลิทวัเนีย โดยกล่าววา่ "การตดัสินใจดงักล่าวเป็นการละเมิดทกุสิ่งทกุอย่าง และส าหรับรัสเซียแล้วเร่ืองนีถื้อว่าผิดกฎหมาย สถานการณ์ครัง้นีร้้ายแรงอย่าง
ยิ่ง เราจ าเป็นต้องมีการวเิคราะห์เจาะลกึกนัอย่างจริงจงัเพ่ือหาทางตอบโต้" 

 (+) "เยลเลน" เผยสหรัฐก าลังเจรจากับชาติพันธมิตรเพื่อควบคุมราคาน า้มันรัสเซีย นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐก าลงั
เจรจากบัแคนาดาและชาตพินัธมิตรรายอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการด าเนินการท่ีเข้มงวดมากขึน้เพ่ือสกดัรายได้ด้านพลงังานของรัสเซียโดยการควบคมุราคาน า้มนั
ของรัสเซีย นางเยลเลนกล่าวกับผู้ ส่ือข่าวท่ีเมืองโตรอนโตเม่ือวานนี ้(20 มิ.ย.) ว่า "เราก าลงัหารือกบับรรดาชาติพันธมิตรเก่ียวกับมาตรการท่ีจะควบคุม
ราคาน า้มนัเพ่ือท่ีจะยกระดบัและเพิ่มความเข้มงวดให้กบัมาตรการจ ากดัพลงังานท่ีสหรัฐ , ยุโรป, สหราชอาณาจกัร และประเทศอ่ืน ๆ ได้บงัคบัใช้ไปแล้ว
ก่อนหน้านี ้ซึง่การเพิ่มความเข้มงวดนีจ้ะฉดุราคาน า้มนัของรัสเซียและสร้างแรงกดดนัด้านรายได้ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูนิ และในขณะเดียวกนั
ก็จะช่วยให้มีอุปทานน า้มันไหลเข้าสู่ตลาดโลกมากขึน้" "ดิฉันคิดว่าการควบคมุราคาเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะป้องกนัผลกระทบต่าง ๆ ไม่ให้ลุกลามไปยัง
ประเทศท่ีมีรายได้ต ่าและประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซึง่ประเทศเหล่านีก้ าลงัประสบกบัความยากล าบากจากต้นทนุพลงังานและอาหารท่ีพุ่งขึน้อย่างมาก" นาง
เยลเลนกล่าว เม่ือผู้ ส่ือข่าวถามว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะหยั่งเสียงเร่ืองแผนการด้านราคาน า้มันในการประชุมสุดยอดผู้น ากลุ่ม G7 ท่ีเยอรมนีใน
สปัดาห์หน้าหรือไม่ นางเยลเลนกล่าววา่ "เราก าลงัผลกัดนัเร่ืองนีร่้วมกบับรรดาชาตพินัธมิตรอย่างจริงจงั" 

 (-) ปธ.เฟดเซนต์หลุยส์หวังนโยบายขึน้ดอกเบีย้จะช่วยหนุนศก.สหรัฐแกร่งในอนาคต  นายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาเซนต์หลุยส์ระบุในวนัจนัทร์ (20 มิ.ย.) ว่า เฟดมีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอย่างรวดเร็วในปีนี ้เพ่ือสร้างเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งในอนาคต 
โดยหวงัว่าการด าเนินการดงักล่าวจะประสบความส าเร็จเช่นเดียวกบัวฏัจกัรการคมุเข้มนโยบายการเงินของเฟดในปี 2537 นายบูลลาร์ดเป็นผู้สนบัสนุน
การเร่งคมุเข้มนโยบายการเงินในเชิงรุกของเฟด เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมากกว่าสามเท่า โดยเฟดมีมตปิรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 
0.75% สู่กรอบ 1.50% -1.75% หลงัมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อรุนแรงเหนือความคาดหมายอีกฉบบัในสปัดาห์ท่ีผ่านมา 

 (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งกว่า 300 จุด ตลาดฟ้ืนตัว-จับตาพาวเวลแถลงนโยบายรอบคร่ึงปี ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้มากกวา่ 300 จดุในช่วง
เช้านี ้ขณะท่ีดชันี S&P500 ฟิวเจอร์ และดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ต่างก็พุ่งขึน้กว่า 1% ซึง่ส่งสญัญาณว่าตลาดเร่ิมฟืน้ตวัหลงัจากท่ีทรุดตวัลงอย่างหนักใน
สปัดาห์ท่ีแล้ว ขณะที่นกัลงทนุก าลงัปรับตวัรับการตดัสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท่ีประกาศปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ท่ีรุนแรงขึน้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ณ 
เวลา 07.45 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ พุ่งขึน้ 302 จุด หรือ +1.01% แตะที่ 30,171 จดุ นกัลงทนุจบัตานายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดซึง่
มีก าหนดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบคร่ึงปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุิสภาในวนัพุธท่ี 22 มิ.ย.นี ้และจากนัน้จะ
แถลงตอ่คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนัพฤหสับดีท่ี 23 มิ.ย. 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเคล่ือนไหวบวกเช้านี ้รับดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่ง ตลาดหุ้นเอเชียต่างเคล่ือนไหวในแดนบวก โดยได้แรงหนนุจากตลาดฟิวเจอร์ของ
สหรัฐท่ีปรับตวัขึน้เช้านี ้ซึง่ส่งสญัญาณว่า ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวั หลงัตลาดทรุดตัวลงอย่างหนกัในสปัดาห์ท่ีแล้ว ขณะเดียวกนั นกั
ลงทุนยังจับตาธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมในวันนี ้โดยนายฟิลิป โลว์ ผู้ ว่าการ RBA ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า 
คณะกรรมการของ RBA จะเดินหน้าใช้มาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้อตัราเงินเฟ้อกลบัสู่ระดบั 2-3% ซึง่ภาคครัวเรือนควรเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือการปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ 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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ 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  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 20 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.  
 

1.6%** 1.8% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัจนูทีนธ์ (Juneteenth)   - - 

วนัองัคารท่ี 21 มิ.ย. 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.   5.40M 5.61M 

วนัพธุท่ี 22 มิ.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   9.1% 9.0% 

 10.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 มิ.ย. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.0 54.8 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   54.6 55.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.9 54.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.6 56.1 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.8 54.6 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.0 53.4 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   227K 229K 

 10.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.1 57.0 

 10.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.9 53.4 

 11.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 11.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 24 มิ.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.จาก  Ifo   91.8 93.0 

 11.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.  
 

590K 591K 

 11.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM  
 

50.1 50.1 

 11.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 17 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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