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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
22-06-2022 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,831.90 1,825.80 -6.10 -0.33 

Spot Silver ($) 21.66 21.41 -0.25 -1.15 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,840 30,800 -40 -0.13 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,830 30,750 -80 -0.26 

Gold Online Futures (GOM22) 1,839.90 1,828.00 -11.90 -0.65 

Silver Futures (SVFM22)  21.77 21.45 -0.32 -1.47 

ดชันดีอลลาร ์ 104.43 104.60 0.17 0.16 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาไมส่ร้างระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้า หรือ ไม่สามารถยืน
เหนือโซนแนวต้าน 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจท าให้เกิดการอ่อน
ตวัลงของราคาแต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,816 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ จะเห็นการดีดตวัขึน้ของราคาอีกครัง้  แต่หากยืนไม่อยู่ราคา
อาจออ่นตวัลงตอ่ทดสอบแนวรับโซน 1,800-1,786  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทนุ:   
แนะน าให้แบ่งขายทองค าออกขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากราคา
ทองค าขยับขึน้ไม่ผ่านแนวต้าน 1,841-1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่ได้ 
(ตดัขาดทุนหากราคาผ่าน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์)  ทัง้นี ้หากราคา
ออ่นตวัสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทยอยปิด
สถานะขายออกท าก าไร หรือหากรับความเสี่ยงได้ หรือราคายืนไม่อยู่
ให้ชะลอการปิดสถานะขายไปในโซน 1,800-1,786  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง 6.37 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ให้ดีดตวัสู่ระดบั 3.302% รวมไปถึงการพุ่งขึน้ของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ ทัง้ดชันีดาวโจนส์ท่ีปิดพุ่งขึน้ 641.47 จดุ หรือ +2.15%, ดชันี S&P500 ปิด +2.45% และดชันี Nasdaq ปิด + 2.51% แตย่งัมีแรงพยุงราคาไว้อยู่จากท่ีสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมา
เลก็น้อย ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้ายงัคงแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบแคบ 1,825.20-1,833.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงกดดนัต่อเน่ืองมาจาก นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรี
คลงัสหรัฐ มองว่ามีความเป็นไปได้ท่ีการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐจะตดิลบเป็นเวลา 2 ไตรมาส ซึง่บ่งชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตอ่าจจะเป็นเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงเพียงชัว่คราว และฟืน้
ตวัอย่างรวดเร็ว อีกทัง้เธอเช่ือว่ายงัมีความเป็นไปได้ท่ีเงินเฟ้อจะชะลอตวัลง ขณะท่ียงัคงมีการจ้างงานเต็มศกัยภาพ อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นความตงึเครียดระหว่างประเทศ ท่ีคอยเป็น
ปัจจยัหนนุทองค าอยู่ หลงัประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น ารัสเซียเปิดเผยว่า รัสเซียจะน าระบบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปซาร์มัต (Sarmat) เข้าประจ าการในกองทพัภายในช่วงสิน้ปีนี ้และ
ขณะนีก้องก าลงัทหารรัสเซียได้รับการติดตัง้ระบบป้องกันภยัทางอากาศและขีปนาวธุ S-500 ซึง่ "ไม่เหมือนใครในโลกนี"้ ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามประเด็นน่าสนใจในฝ่ังสหรัฐฯ นาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงการณ์รอบคร่ึงปี ตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุสิภา (Fed Chair Powell Testifies) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ปูติน" โวรัสเซียเตรียมน าขีปนาวุธซาร์มัตเสริมกองทัพภายในสิน้ปีนี ้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซียเปิดเผยวา่ รัสเซียจะน าระบบ
ยิงขีปนาวธุข้ามทวีปซาร์มตั (Sarmat) เข้าประจ าการในกองทพัภายในช่วงสิน้ปีนี ้"การจดัหาและติดตัง้ระบบอาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีทนัสมยัให้แก่ก าลงัพล
เป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากสิ่งนีจ้ะเป็นตวัก าหนดความสามารถในการสู้ รบของกองทพัรัสเซียในอีกหลายสิบปีข้างหน้า" นอกจากนี ้ปธน.ปตูินกล่ าวว่า การ
ทดสอบขีปนาวธุข้ามทวีปซาร์มตัชนิดใหม่ของรัสเซียประสบความส าเร็จได้ด้วยดี และระบบดงักล่าวจะถกูน ามาใช้เสริมทพัภายในสิน้ปีนี ้ขณะนีก้องก าลงั
ทหารรัสเซียได้รับการติดตัง้ระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวธุ S-500 ซึง่ "ไม่เหมือนใครในโลกนี"้ ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในเดือนเม.ย.ท่ี
ผ่านมา รัสเซียได้ท าการทดสอบยิงขีปนาวธุซาร์มตั ซึง่เป็นขีปนาวธุข้ามทวีปท่ีสามารถบรรจหุวัรบนิวเคลียร์ได้มากกวา่ 10 ลกู และสามารถโจมตีสหรัฐได้ 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน หลังพุ่ งแรงเม่ือคืนนี ้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงบริเวณกรอบล่าง 136 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาด
โตเกียว หลังธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานการประชุมเดือนเม.ย.ในวนันี ้โดยระบุว่า การทรุดตวัของเงินเยนเป็นหนึ่งในประเด็นส าคญัท่ี
กรรมการ BOJ อภิปรายกนัในการประชุมวนัดงักล่าว จากท่ีก่อนหน้านีแ้ข็งค่าขึน้แตะระดบั 136.71 เยนซึง่เป็นระดบัสูงสุดนบัตัง้แต่เดือนต.ค. 2541 เม่ือ
คืนนีท่ี้ตลาดนิวยอร์ก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 136.10-136.11 เยน เทียบกับ 136.64-136.74 
เยนท่ีนิวยอร์ก และ 135.22-135.23 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17:00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเคล่ือนไหวแดนลบ จับตาเฟดแถลงนโยบายการเงนิคร่ึงปี ตลาดหุ้นเอเชียเช้านีต้่างเคล่ือนไหวในแดนลบ สวนทศิทางดชันีดาว
โจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จุดในวนัอังคาร (21 มิ.ย.) ขณะท่ีนักลงทุนจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
แถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบคร่ึงปีต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี ้โดย ณ เวลา 11.25 น. ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นลดลง 
37.31 จุด หรือ -0.13%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้ นฮ่องกงลดลง 272.59 จุด หรือ -1.26% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้ นจีนลดลง 10.77 จุด หรือ 
+0.33% และดชันี KOSPI เกาหลี ลดลง 43.44 หรือ -1.80% 

 (-) "เยลเลน" เช่ือศก.สหรัฐไม่ถดถอยรุนแรง เงินเฟ้อชะลอตัว-ตลาดแรงงานแกร่ง นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐกล่าววา่ เธอยงัคงมองว่า
มีความเป็นไปได้ท่ีการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐจะติดลบเป็นเวลา 2 ไตรมาส ซึง่เป็นเกณฑ์บง่ชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตเ่ธอเช่ือวา่ มีความเป็นไป
ได้ท่ีเงินเฟ้อจะชะลอตวัลง ขณะที่ยงัคงมีการจ้างงานเต็มศกัยภาพ "มีความเป็นไปได้ท่ีการขยายตวัของเศรษฐกิจจะตดิลบ 2 ไตรมาส และคนส่วนใหญ่ก็
คดิเช่นนัน้ แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีหลายแบบด้วยกนั โดยมีทัง้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบลกึ (deep recession), เศรษฐกิจถดถอยแบบตืน้ (shallow 
recession), เศรษฐกิจท่ีถดถอยลงชัว่คราวและจากนัน้ฟืน้ตวัอย่างรวดเร็ว และภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีอาจท าให้อตัราวา่งงานขยบัขึน้เล็กน้อย ทัง้หมดนี ้
แม้จะอยู่ในหมวดของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตก่็มีระดบัท่ีแตกตา่งกนั" นางเยลเลนกล่าว เม่ือไม่นานมานี ้นางเยลเลนได้แสดงความเช่ือมัน่วา่ เศรษฐกิจ
สหรัฐจะสามารถหลีกเล่ียงภาวะถดถอยได้ แม้วา่การเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศชะลอตวั
ลงก็ตาม  

 (-) "ไบเดน" ขอคองเกรสระงับเก็บภาษีเบนซินช่ัวคราว หวังบรรเทาความเดือดร้อนปชช. ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ จะย่ืนขออนมุตัิจากสภาคองเกรสในวนันี ้เพ่ือระงบัการเก็บภาษีรัฐบาลกลาง (Federal Tax) ส าหรับน า้มนัเบนซนิเป็น
การชัว่คราว โดยปัจจุบนัภาษีดงักล่าวอยู่ท่ี 18.4 เซนต์/แกลลอน โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดราคาเชือ้เพลิงท่ีพุ่งขึน้ในขณะนี ้เม่ือวนัจนัทร์ (20 มิ.ย.) ปธน.ไบ
เดนเปิดเผยว่า เขาก าลังพิจารณาว่า จะเรียกร้องสภาคองเกรสให้ระงับการเก็บภาษีดังกล่าวหรือไม่ เน่ืองจากขณะนีช้าวสหรัฐก าลังเผชิญกับ ความ
ยากล าบาก เน่ืองจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัเบนซินและอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดงักล่าวจะถูกคดัค้านในสภาคองเกรส รวมทัง้จากสมาชิก
พรรคเดโมแครตจ านวนมาก รายงานระบุวา่ ผู้บริหารของบริษัทน า้มนั 7 แหง่จะเข้าพบปธน.ไบเดนในวนัพฤหสับดีนี ้(23 มิ.ย.) หลงัจากที่บริษัทเหล่านีถู้ก
กดดนัจากท าเนียบขาวให้ลดราคาเชือ้เพลิงลงเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะท่ีบริษัทน า้มนักอบโกยผลก าไรสูงสุดเป็นประวตัิการณ์
ในช่วงที่ราคาน า้มนัแพง 

 
 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

http://www.ylgfutures.co.th/


                                  

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 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 กรก าคม 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.   5.41M** 5.61M 

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

 20.30น. 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 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.1 57.0 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.9 53.4 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 1.0M 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   590K 591K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

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

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