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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
23-06-2022 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.70 1,832.05 -4.65 -0.25 

Spot Silver ($) 21.38 21.31 -0.07 -0.33 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,870 30,870 0 0.00 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,840 30,880 40 0.13 

Gold Online Futures (GOM22) 1,829.90 1,833.70 3.80 0.21 

Silver Futures (SVFM22)  21.40 21.36 -0.04 -0.19 

ดชันดีอลลาร ์ 104.19 104.12 -0.06 -0.06 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
เม่ือราคาปรับตวัขึน้ยงัคงเกิดแรงขายอ่อนตวัลง หากราคาดีดตวัขึน้
ระยะสั น้ ไม่สามารถทรงตัวเห นือแนวต้านโซน 1,847-1,858 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจเกิดแรงขายให้ราคาอ่อนตวัลงประเมินว่า
แนวรับบริเวณโซน 1,823-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถ
ยืนได้ มีแนวโน้มขึน้ท่ีราคาจะฟืน้ตวัขึน้ทดสอบโซนแนวต้านอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
ราคาทองค ามีจุดเส่ียงเปิดสถานะขายระยะสัน้ในบริเวณ 1,847-
1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากยืน 1,858 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้) รอปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงบริเวณแนวรับโซน 
1,823-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้ 4.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ท่ีร่วงลงสู่ระดบั 3.1261% ประกอบกบัประธานเฟดแถลงนโยบาย
การเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบคร่ึงปี ต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุสิภาวานนี ้แสดงความมุง่มัน่ท่ีจะสกดัเงินเฟ้อให้ชะลอตวัลง แม้มีความเป็นไปได้ท่ีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จะ
ท าให้เศรษฐกิจจะถดถอยก็ตาม ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบ 1,831.10-1,838.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดนัจาดราคาน า้ดบิท่ีร่วงลงมาใน
วนัพุธ (22 มิ.ย.) ทัง้สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ปิดร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 6 สปัดาห์ และสญัญาน า้มนัดบิเบรนท์ (BRENT) ปิดต ่าสดุในรอบ 5 สปัดาห์ จากความกงัวลท่ีเฟ
ดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ จะสง่ผลให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยและฉดุดีมานด์น า้มนัชะลอตวัลง รวมไปถึงประเด็นของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ท่ีจะเสนอให้สภาคองเกรสอนมุตัิการระงบัการ
จดัเก็บภาษีน า้มนัเบนซนิเป็นเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตามยงัมีแรงหนนุพยงุไว้จาก ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ผู้น ารัสเซีย เตรียมร่วมประชมุกบัผู้น ากลุม่ประเทศ BRICS จดัตัง้
โรงกลัน่น า้มนัและก๊าซ เพ่ือลดการพึง่พาพลงังานจากคูค้่าท่ีไว้ใจไม่ได้ ซึง่ไม่มีชาตใิดในกลุม่เคยกลา่วประณามการรุกรานของรัสเซีย ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ มีการเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐ และให้ติดตามการแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรของประธานเฟด   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ปูตินเตรียมประชุมผู้น าชาติ BRICS หวังตัง้โรงกล่ันน า้มันร่วมกัน-เล่ียงใช้เงินดอลล์ ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ 
ปูติน ผู้น ารัสเซีย เตรียมร่วมประชุมกับผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS อันประกอบด้วยบราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, จีน และแอฟริกาใต้ ในการประชุมสุดยอด
ประจ าปีครัง้ท่ี 14 ของ BRICS ซึง่จดัขึน้ทางออนไลน์โดยจีนในปีนี ้โดยนบัเป็นครัง้แรกท่ีปธน.ปตูินจะร่วมประชมุแบบพหภุาคีระดบัใหญ่นบัตัง้แต่รัสเซีย
เปิดฉากท าสงครามกบัยเูครน ในการประชมุครัง้นี ้คาดว่าปธน.ปตูนิจะเรียกร้องให้ BRICS จดัตัง้โรงกลัน่น า้มนัและก๊าซร่วมกบัรัสเซีย โดยเม่ือเดือนท่ีแล้ว 
ส านกัข่าวทาสส์ (Tass) ของรัสเซียรายงานค าพูดของนายเดนิส แมนทรูอฟ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของรัสเซียว่า โรงกลัน่ร่วมดงักล่าวจะช่วยให้ 
BRICS ลดการพึ่งพาพลังงานจาก "คู่ค้าท่ีไว้ใจไม่ได้" ทัง้นี ้นอกจากจะไม่มีชาติสมาชิกใดใน BRICS ท่ีกล่าวประณามการรุกรานของรัสเซียแล้ว จีนกับ
อินเดียยังค้าขายกับรัสเซียมากยิ่งขึน้ด้วย แม้ชาติตะวันตกจะแห่คว ่าบาตรรัสเซียก็ตาม รัสเซียซึ่งถูกตัดออกจากเครือข่ายระบบการโอนเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลก (SWIFT) ก าลงัหาทางลดการใช้สกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งรัสเซียมองว่าเป็นปัจจยัท่ีท าให้สหรัฐมีอ านาจเหนือชาติอ่ืน โดยกลุ่มประเทศ 
BRICS ได้หารือกนัถงึแผนการดงักล่าวในการประชมุครัง้ก่อน ๆ 

 (+) "สี จิน้ผิง" ยืนยันหนุนศก.จีนโตตามเป้า แม้ถูกกระทบจากมาตรการคุมโควิด ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีนให้ค ามัน่ว่าจะผลกัดนัเศรษฐกิจ
ให้เติบโตตามเป้าหมายในปีนี ้แม้ว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero-Covid) ซึ่งรัฐบาลก าหนดขึน้เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการ
ชะลอตวัของตลาดท่ีอยู่อาศยั อาจท าให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม ปธน.สีกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม BRICS Business 
Forum ซึง่จดัขึน้ทางออนไลน์ในวนัพธุ (22 มิ.ย.) โดยระบุวา่ จีนจะปรับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคให้มีความแข็งแกร่งมากขึน้ และน ามาตรการต่าง ๆ มา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมส าหรับปี 2565 และนอกจากจะลดผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แตย่งัรวมถงึการสร้างเสถียรภาพของปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและการพฒันาสงัคมให้แข็งแกร่งที่สดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

 (+) ขุนคลังอังกฤษยัน BoE มุ่งม่ันสกัดเงนิเฟ้อ หลัง CPI พุ่งนิวไฮ 40 ปี นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรีคลงัองักฤษ กล่าววา่ ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) 
จะด าเนินการอย่างเตม็ท่ีในการสกดัเงินเฟ้อ หลงัจากมีการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อในองักฤษพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสุดในรอบ 40 ปี "ผมต้องการให้ประชาชน
มัน่ใจวา่เรามีเคร่ืองมือทัง้หมดท่ีต้องการ และเรามีความมุ่งมัน่ท่ีจะสกดัเงินเฟ้อให้ชะลอตวัลง" นายซูแนคกล่าว นายซูแนคกล่าวเสริมว่า รัฐบาลมีความ
รับผิดชอบในการก่อหนี ้และจะด าเนินการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส านกังานสถิติแหง่ชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึง่
เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึน้ 9.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี  

 (-) "ไบเดน" วอนคองเกรสระงับภาษีเบนซิน 90 วัน บรรเทาความเดือดร้อนปชช. ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐเรียกร้องในวนัพุธ (22 มิ.ย.) 
ให้สภาคองเกรสระงบัการเก็บภาษีรัฐบาลกลาง (Federal Tax) ส าหรับน า้มนัเบนซินเป็นเวลา 90 วนั ขณะท่ีชาวอเมริกนัต่างไม่พอใจต่อราคาน า้มนัท่ีพุ่ง
ขึน้ในประเทศ "การระงบัจดัเก็บภาษีรัฐบาลกลางส าหรับน า้มนัเบนซินแกลลอนละ 18 เซนต์เป็นเวลา 90 วนันัน้ จะช่วยให้ราคาน า้มันเบนซินลดลง และ
จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัภาคครัวเรือนได้" ปธน.ไบเดนระบใุนการกล่าวสนุทรพจน์ท่ีอาคารส านกังานบริหารไอเซนฮาวร์ 

 (-) น า้มันดิบร่วง กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้ฉุดดีมานด์ / ไบเดนวอนลดภาษีน า้มัน สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงแตะ
ระดับต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ในวนัพุธ (22 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า การท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้จะส่งผลให้
เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยและฉุดดีมานด์น า้มันชะลอตวัลง ทัง้นี ้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ร่วงลง 3.33 ดอลลาร์ หรือ 3% ปิดท่ี 
106.19 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต ่าสุดนับตัง้แต่วันท่ี 12 พ.ค. 2565 ส่วนสัญญาน า้มันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 2.91 
ดอลลาร์ หรือ 2.5% ปิดท่ี 111.74 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึง่เป็นระดบัปิดต ่าสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 18 พ.ค. 2565 นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารเฟดกล่าว
ยืนยนัต่อสภาคองเกรสเม่ือวานนีว้่า เฟดมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสกดัเงินเฟ้อให้ชะลอตวัลง และเฟดก าลงัด าเนินการอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายดงักล่าว โดย
เฟดมีทัง้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นและมีความตัง้ใจท่ีจะฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาส าหรับครัวเรือนและภาคธุรกิจของชาวอเมริกัน นอกจากนีน้ัก ลงทุนจบัตา
รายงานข่าวท่ีวา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะเสนอให้สภาคองเกรสอนมุตัิการระงบัการจดัเก็บภาษีน า้มนัเบนซนิเป็นเวลา 3 เดือน ซึง่ปัจจบุนัภาษีดงักล่าว
อยู่ท่ีระดบั 18.4 เซนต์/แกลลอน โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดราคาน า้มนัท่ีพุ่งขึน้ในขณะนี ้

 

 

 

 

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.   5.41M** 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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