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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
27/06/2565 11:41 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.10 1,834.80 8.70 0.48 

Spot Silver ($) 21.11 21.34 0.23 1.09 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,860 30,930 70 0.23 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,900 30,930 30 0.10 

Gold Online Futures (GOU22) 1,842.40 1,848.90 6.50 0.35 

Silver Futures (SVFU22)  21.24 21.66 0.42 1.98 

ดชันดีอลลาร ์ 104.07 104.03 -0.03 -0.03 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาแกว่งตัวในกรอบออกดา้นขา้ง หากราคาทองค าสาาาารย  ืน
เหน อโซน 1,818-1,811 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ ราคาืังาีโอกาสา
ปรบัตัวขึน้ทดสาอบแนวตา้นโซน 1,848 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับ
สางูสาดุของสาปัดาหท์ี่ผ่านาา)  อื่างไรก็ตาาหาก  ืนไา่ได ้ืงัคงตอ้ง
ระวังแรงขาืท าก าไรสาลับเข้าาาอีกครัง้ แต่หากผ่านได้ ราคาาี
โอกาสาปรบัตวัขึน้ทดสาอบโซนแนวตา้น 1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้เก็งก าไรระืะสาัน้ โดืเขา้ซ อ้โซนแนวรบั 1,818-1,811 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,811 ดอลลารต์่อออนซ)์ เา ่อ
ราคาปรบัตวัขึน้ใหแ้บ่งขาืท าก าไรหากไา่ผ่านโซนแนวตา้น 1,848 
ดอลลารต์่อออนซ ์ หากผ่านไดช้ะลอการท าก าไรไปโซนแนวตา้น
ยดัไปบรเิวณ 1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากวนัศกุรท์ี่ผ่านาาราคาทองค าปรบัตวัเพ่ิาขึน้เล็กนอ้ื 4.30 ดอลลารต์่อออนซ ์จากแรงซ อ้ Buy the dip ทองค าในฐานะสาินทรพัืป์ลอดภัื ท่าากลางควาาวิตกเก่ีืวกบัภาวะ
เศรษฐกิจยดยอื(Recession) ประกอบกับ เกิดแรงเทขาืสากุลเงินปลอดภัื หลงัจากนักลงทุนกลับาาเปิดรบัควาาเสาี่ืง  (Risk on) เห็นไดจ้ากดัชนีดาวโจนสาต์ลาดหุน้สาหรฐัทะืานขึน้
าากกว่า 800 จดุในวนัศกุร ์ สายานการณด์งักล่าวกดดนัใหด้ชันีดอลลารปิ์ดอ่อนค่าลง 0.21% จนเป็นปัจจัื หนนุใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้จากระดบัต ่าสาดุในระหว่างวนัปิดตลาดในแดนบวก สา่วน
ในวนันีร้าคาทองค าาีการขืบัตวัขึน้จากช่วงเชา้ของวนัจากนัน้แกว่งตวั Sideway ออกขา้งในกรอบ 1,826.10-1,839.07 ดอลลารต์่อออนซ ์โดืาีแรงหนนุาาจากรสัาเซีืผิดนดัช าระหนีส้ากุล
เงินต่างประเทศเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ศตวรรษ หร อนับตัง้แต่ปี 2461 ซึ่งเป็นผลาาจากการที่ชาติตะวนัตกประกาศคว ่าบาตรรั สาเซีื ซึ่งรวายึงการปิดช่องทางการช าระหนีใ้หก้ับกลุ่า
เจา้หนีต้่างประเทศ เพ ่อตอบโตร้สัาเซีืที่ใชก้  าลงัทหารรุกรานืูเครน อีกทัง้ นาืบอริสา จอหน์สานั นาืกรฐัานตรีองักฤษ เต อนว่า หากรสัาเซีืเขา้ืึดครองืูเครนไดส้า  าเร็จ ทัง้โลกจะเผชิญกับ 
"หาืนะอื่างแน่นอน" พรอ้ากบัเรีื กรอ้งใหช้าติตะวนัตกเดินหนา้สานบัสานนุืเูครนขณะที่สางคราาืงัคง  ืดเ  ือ้ต่อไป อื่างไรก็ตาาทองค าก็าีแรงกดดนัดว้ืเช่นกนัจากตลาดหุน้ฝ่ังเอเชีือื่าง
ตลาดหุน้โตเกีืวและตลาดหุน้ฮ่องกงต่างเปิดอืู่แดนบวกวนันี ้ตาาทิศทางดัชนีดาวโจนสาต์ลาดหุน้นิวือรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 800 จุดเา ่อวนัศุกร ์เน ่องจากนักลงทุนคลาืกังวลเก่ีืวกับ
แผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบี ้ื ของธนาคารกลางสาหรฐั (เฟด) ค นนีแ้นะน าใหต้ิดตาาตวัเลขเศรษฐกิจของสาหรฐั าีการเปิดเผืือดสาั่งซ อ้สาินคา้คงทนเด อนพ.ค.และือดท าสาญัญาขาืบา้นที่รอ
ปิดการขาืเด อนพ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) นายกฯอังกฤษเตอืนหากปล่อยให้รัสเซยียดึยเูครนได ้โลกเกิดหายนะแน่นอน นาืบอรสิา จอหน์สานั นาืกรฐัานตรอีงักฤษ เต อนว่า หากรสัาเซีื

เขา้ืึดครองืเูครนไดส้า  าเรจ็ ทัง้โลกจะเผชิญกบั "หาืนะอื่างแน่นอน" พรอ้ากบัเรีื กรอ้งใหช้าติตะวนัตกเดินหนา้สานบัสานนุืเูครนขณะที่สางคราาืงัคง

 ืดเ  ือ้ต่อไป โดืใหเ้หตผุลว่า การือาใหร้สัาเซีืชนะอาจเป็นการสารา้งบรรทดัฐานใหา่ที่เป็นอนัตราืได ้ทัง้นี ้นาืจอหน์สานัไดแ้สาดงตวัสานบัสานนุืเูครน

อื่างแข็งขันและไดไ้ปเ  ือนกรุงเคีืฟยึงสาองครัง้เพ ่อพบกับประธานาธิบดีโวโลดิเาีืร ์เซเลนสากีแห่งืูเครน นาืจอหน์สานัื า้ว่าแาว้่าตน้ ทุนในการ

ปกปอ้งืเูครนจะสางู แต่ก็เป็น "ราคาที่คุา้คา่ที่จะจ่าืเพ ่อประชาธิปไตืและเสารภีาพ"  

 (+) รัสเซียผิดนัดช าระหนี้สกุลเงินต่างประเทศคร้ังแรกในรอบกว่า 100 ปี รสัาเซีืผิดนัดช าระหนีส้ากุลเงินต่างประเทศเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 

ศตวรรษ หร อนบัตัง้แต่ปี 2461 ซึ่งเป็นผลาาจากการที่ชาติตะวนัตกประกาศคว ่าบาตรรสัาเซีื ซึ่งรวายึงการปิดช่ องทางการช าระหนีใ้หก้บักลุ่าเจา้หนี ้

ต่างประเทศ เพ ่อตอบโตร้สัาเซีืที่ใชก้  าลงัทหารรุกรานืูเครน ทัง้นี ้รสัาเซีืาีก าหนดช าระอัตราดอกเบี ้ื พนัธบตัราลูค่า 100 ลา้นดอลลาร์สาหรฐัในวนั

อาทิตืท์ี่ 26 าิ.ื. และนบัจนยึงขณะนีก็้ืงัไา่าีการช าระอตัราดอกเบี ้ื ดงักลา่ว ซึง่บง่ชีว้า่ รสัาเซีืไดผิ้ดนดัช าระหนีแ้ลว้ เา ่อวนัที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านาา คณะ

บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดอ้อกค าสาั่งหา้าไา่ใหร้ฐับาลรสัาเซีืช าระหนีใ้หก้ับผูย้ อพนัธบตัรผ่านทางธนาคารพาณิชืข์องสาหรฐั ซึ่ง าาตรการ

ดงักล่าวสา่งผลใหร้สัาเซีืาีควาาเสาี่ืงที่จะผิดนดัช าระหนี ้และย อเป็นการคว ่าบาตรครัง้ล่าสาดุที่สาหรฐัประกาศใชเ้พ ่อตอบโตร้สัาเซีืที่ใชก้  าลงัทหารรุกราน

ืเูครน 

 (+) ประธานธนาคารโลกชีบ้างประเทศยากหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอย นาืเดวิด าลัพาสาสา ์ประธานธนาคารโลกเปิดเผืเา ่อวนัอาทิตื ์(26 าิ.ื.) 

ว่าเศรษฐกิจโลกก าลังเผชิญ "ภาวะชะลอตัวอื่างหนัก" โดืไดร้บัแรงกดดันจากการรุกรานืูเครนของรสัาเซีื พรอ้าเต อนว่า บางประเทศืากที่จะ

หลีกเลี่ืงภาวะเศรษฐกิจยดยอื "เราเห็นเศรษฐกิจโลกขืาืตัวลดลงครึ่งหนึ่งนับตัง้แต่เด อนา.ค. ในแง่ของการขืาืตัวของผลิตภัณฑ์าวลรวา

ภาืในประเทศ (จีดีพี)" นาืาัลพาสาสาก์ล่าวในราืการ "Face the Nation" ของสายานีโทรทศันซ์ีบีเอสา นิวสา ์โดืเสาริาว่า เงินเฟ้อและการขาดแคลน

อาหารในประเทศืากจนท าใหปั้ญหาดงักล่าวทวีควาารุนแรง "สา าหรบับางประเทศนัน้ ืากที่จะหลีกเลี่ืงภาวะเศรษฐกิจยดยอื และผาคิดว่าควาา

เป็นผูน้  าของประเทศที่าีควาาแข็งแกรง่กวา่นัน้สา  าคญัอื่างื่ิง" นาืาลัพาสาสาก์ลา่วเา ่อยกูยาายึงวิธีหลีกเลี่ืงภาวะเศรษฐกิจโลกยดยอื 

 (+) ฮ่องกงพบผู้ติดเชือ้โควิดเกือบ 2,000 ราย ก่อน "สี จิน้ผิง" เยอืน 1 ก.ค.นี ้เจา้หนา้ที่สาาธารณสาขุฮ่องกงราืงานในวนัอาทิตื ์(26 าิ.ื.) ว่า พบ

ผูป่้วืโควิด-19 ราืใหา่จ านวน 1,917 ราื โดืฮ่องกงืงัคงาีผูต้ิดเช อ้เพิ่าขึน้อื่างต่อเน ่อง ในขณะที่เหล อเพีืงไา่ก่ีวนัก่อนยึงก าหนดการเ  ือนของ

ประธานาธิบดีสาี จิน้ผิง เพ ่อฉลองครบรอบ 25 ปีที่ฮ่องกงหวนค นสาู่จีน เจา้หน้าที่สาาธารณสาุขฮ่องกงแยลงว่า ผู้ติดเช อ้ราืใหา่ 118 รา ืาาจาก

ต่างประเทศ สา่วนที่เหล อเป็นการติดเช อ้ในทอ้งย่ิน ทัง้นี ้ไาา่ีผูเ้สาีืชีวิตจากโควิดราืใหา่หร อผูต้ิดเช อ้ที่าีอาการป่วืรา้ืแรง อนึ่ง จ านวนผูต้ิดเช อ้ราืวนั

ในฮ่องกงเพิ่าขึน้แตะระดบั 1,000 ราืในช่วง 2 สาปัดาหท์ี่ผ่านาา ซึง่เป็นระดบัสางูที่สาดุนบัตัง้แตก่ลางเด อนเา.ื.  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 276.80 จุด หลังดาวโจนสพ์ุ่ง-คลายวิตกเฟด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกีืวปิดเชา้พุ่งในวนันี ้ตาา

ทิศทางดชันีดาวโจนสาต์ลาดหุน้นิวือรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 800 จดุเา ่อวนัศกุร ์เน ่องจากนกัลงทนุคลาืกงัวลเก่ีืวกบัแผนการปรบัขึน้อั ตราดอกเบี ้ื ของ

ธนาคารกลางสาหรฐั (เฟด) หลงัจากตวัเลขคาดการเงินเฟ้อชะลอตวัลง สา านกัข่าวเกีืวโดราืงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,768.77 จดุ พุ่ง

ขึน้ 276.80 จดุ หร อ 1.04% หุน้บวกน าตลาดในช่วงเชา้นีน้  าโดืหุน้กลุา่ขนสาง่ทางทะเล, กลุา่เหา องแร ่ตลอดจนกลุา่กระดาษและเื ่อกระดาษ 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 257.74 จุด นลท.คลายกังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเสา็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันี ้ตาาทิศทาง

ตลาดหุน้ในภาูิภาคเอเชีืที่เปิดบวกเป็นสา่วนใหญ่ในวนันี ้หลงัจากเน ่องจากนกัลงทนุคลาืกงัวลเก่ีืวกบัแผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบี ้ื ขอ งธนาคาร

กลางสาหรฐั (เฟด) หลงัจากตวัเลขคาดการเงินเฟ้อชะลอตวัลง ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสาง็เปิดที่ 21,976.80 จดุ เพิ่าขึน้ 257.74 จดุ หร อ +1.18% 

 
 

 

ท่ีาา : อินโฟเควสาท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไา่าีการประกาศตวัเลขสา าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ืโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เด อนาิ.ื. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สาหรฐั  NFIB เปิดเผืดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเด อนาิ.ื. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สาหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เด อนาิ.ื. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สาหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพ น้ฐาน (Core CPI) เด อนาิ.ื. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ืโุรป การผลิตภาคอตุสาาหกรราเด อนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สาหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เด อนาิ.ื. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สาหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เด อนาิ.ื. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สาหรฐั  ตวัเลขสาตอ็กน า้านัราืสาปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สาหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสัาบดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สาหรฐั  ราืงานสารุปภาวะเศรษฐกิจ หร อ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑา์วลรวาภาืในประเทศไตราาสา 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สาหรฐั  ผลสา ารวจแนวโนา้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีื 27 . 8 30.7 

 19.30น. สาหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสาวสัาดกิารวา่งงานราืสาปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สาหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดืรวา(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สาหรฐั  การผลิตภาคอตุสาาหกรราเด อนาิ.ื. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สาหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเด อนาิ.ื. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สาหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไา่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบี ้ื นโืบาืของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สาหรฐั  ือดคา้ปลีกพ น้ฐานเด อนาิ.ื. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สาหรฐั  ือดคา้ปลีกเด อนาิ.ื.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สาหรฐั  ตวัเลขสาตอ็กสาินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เด อนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สาหรฐั  คาดการณค์วาาเช ่อาั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สาหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หาาืเหต:ุ ระดบัควาาสา าคญัของเหตกุารณ ์ าาก    ปานกลาง   นอ้ื , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่าีการประกาศออกาา
*

 ที่าา

 : forexfactory.com ขอ้าลูวนัที่ 09 กรก าคา 2021 ซึง่อาจาีการเปลี่ืนแปลงในภาืหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 27 าิ.ื. วนัที่ 1 ทัง้หาด G7 Meetings   - - 

 19.30น. สาหรฐั  ือดสาั่งซ อ้สาินคา้คงทนพ น้ฐานเด อนพ.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สาหรฐั  ือดสาั่งซ อ้สาินคา้คงทนเด อนพ.ค.   0.1% 0.5% 

 21.00น. สาหรฐั  ือดท าสาญัญาขาืบา้นที่รอปิดการขาืเด อนพ.ค.   -3.5% -3.9% 

วนัองัคารที่ 28 าิ.ื. วนัที่ 2 ทัง้หาด G7 Meetings   - - 

 20.00น. สาหรฐั  ดชันีราคาบา้นเด อนเา.ื.โดื S&P/CS   21.2% 21.2% 

 21.00น. สาหรฐั  ดชันีควาาเช ่อาั่นผูบ้รโิภคเด อนาิ.ื.จาก CB   100.0 106.4 

 21.00น. สาหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเด อนาิ.ื. จาก เฟดรชิาอนด ์   -11 -9 

วนัพธุที่ 29 าิ.ื. 19.30น. สาหรฐั  ประาาณการครัง้สาดุทา้ืจีดีพีไตราาสา 1/2022   -1.4% -1.5% 

 20.30น. สาหรฐั  ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สาหรฐั  BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สาหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สาหรฐั  ตวัเลขสาตอ็กน า้านัดิบราืสาปัดาห ์   - - 

วนัพฤหสัาบดีที่ 30 าิ.ื. 19.30น. สาหรฐั  ดชันีการใชจ้่าืสาว่นบคุคลพ น้ฐาน (Core PCE)   - 0.3% 

 19.30น. สาหรฐั  ขอ้าลูราืไดส้าว่นบคุคลเด อนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สาหรฐั  ขอ้าลูการบรโิภคสาว่นบคุคลเด อนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สาหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสาวสัาดิการวา่งงานครัง้แรกราืสาปัดาห ์   - - 

 20.45น. สาหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่าืจดัซ อ้ (PMI) เขตชิคาโกเด อนาิ.ื.   - 60.3 

วนัศกุรท์ี่ 1 ก.ค. 14.55น. เือรานี ดชันีผูจ้ดัการฝ่าืจดัซ อ้ (PMI) ภาคการผลิตเด อนาิ.ื.   - - 

 15.00น. ืโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่าืจดัซ อ้ (PMI) ภาคการผลิตเด อนาิ.ื.   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่าืจดัซ อ้ (PMI) ภาคการผลิตเด อนาิ.ื.   - - 

 20.45น. สาหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่าืจดัซ อ้ (PMI) ภาคการผลิตเด อนาิ.ื.   - - 

 21.00น. สาหรฐั  ISM เปิดเผืดชันีภาคการผลิตเด อนาิ.ื.   - 56.1 

 21.00น. สาหรฐั  ขอ้าลูค่าใชจ้่าืดา้นการก่อสารา้งเด อนพ.ค.   - 0.2% 

หาาืเหต:ุ ระดบัควาาสา าคญัของเหตกุารณ ์    าาก         ปานกลาง    นอ้  ื ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่าีการประกาศออกาา 
*ท่ีาา : forexfactory.com ขอ้าลูวนัท่ี 24 าิ.ื. 2022 ซึง่อาจาีการเปลี่ืนแปลงในภาืหลงัได ้
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