
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,812  1,800 1,786 

        1,848   1,865 1,888 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
28/06/2565 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.80 1,825.92 4.12 0.23 

Spot Silver ($) 21.13 21.19 0.06 0.28 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,870 30,750 -120 -0.39 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,890 30,700 -190 -0.62 

Gold Online Futures (GOU22) 1,852.40 1,841.40 -11.00 -0.59 

Silver Futures (SVFU22)  21.82 21.44 -0.38 -1.74 

ดชันดีอลลาร ์ 103.94 103.93 -0.02 -0.02 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากวันนี ้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ หรือ ราคายืนเหนือแนวรับ 
1,818-1,812 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจเกิดการฟ้ืนตวัขึน้ในระยะสัน้ 
หรือ จะท าให้มีแรงซื ้อเก็งก าไรส่งผลให้ราคาดีดกลับช่วงสั้นๆ 
เบือ้งตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลับลงมาอีกครัง้หากราคายังไม่มี
ปัจจัยใหม่มาดันราคาขึน้ โดยประเมินแนวต้านที่  1,839-1,848 
ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
รอเปิดสถานะซือ้เพื่อลงทุนระยะสั้น โดยใชบ้ริเวณ 1,818-1,812 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุ 1,812 ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ดัขาดทนุ
และชะลอการเขา้ซือ้ออกไป ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอย
แบ่งปิดสถานะซื ้อท าก าไรหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,839-1,848 
ดอลลารต์่อออนซ  ์ แต่ถา้ผ่านชะลอการท าก าไรไปที่โซนแนวตา้น 
1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลง 4.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัท่ีออกมา “ดีเกินคาด” ทัง้ ดชันีการท าสญัญา
ขายบา้นท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) ท่ีเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบรายเดือนสวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว์า่ดชันีจะลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค. และยอด
สั่งซือ้สินคา้คงทนของสหรฐัท่ีเพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. นอกจากนี ้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีของสหรฐัปรบัตวัเพิ่มขึน้สู่ระดบั 3.22%  หลงัจากดีมานดใ์น
การประมลูพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ2 ปีและ 5 ปีวานนีเ้ป็นไปอย่างซบเซา จนเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ไม่ได้ใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ ส่วนในวนันี ้
ราคาทองค าค่อยๆขยบัตวัขึน้จากช่วงเชา้ของวนัจากนัน้แกว่งตวั Sideway อยู่ในกรอบ 1,820.70-1,826.71 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงหนนุราคาทองค าจากผูว้่าการประจ าแควน้
ปอลตาวาของยเูครนเปิดเผยผ่านทางเทเลแกรมว่า รสัเซียไดย้ิงขีปนาวธุ 2 ลกูใสห่า้งสรรพสินคา้แหง่หนึ่งในเมืองคราเมนชกูเม่ือวนัจนัทร ์สง่ผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 13 ราย และ
มีผูบ้าดเจ็บอีก 50 ราย รวมถงึ ตลาดหุน้ในฝ่ังเอเชียอยา่งตลาดหุน้โตเกียวและตลาดหุน้ฮ่องกงต่างเปิดลบในวนันี ้เน่ืองจากแรงขายท าก าไรหลงัจากตลาดพุ่งขึน้อยา่งมากเม่ือวานนี ้
และปรบัตวัลงตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดลดลงในวนัจนัทร ์ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั มีการเปิดเผยดชันีราคาบา้นจาก
S&P/CS,ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนมิ.ย.จากCB และดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดรชิมอนด ์
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มห้างสรรพสินค้าในยูเครน เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บหลายสิบ นายดีมิโทร ลนิูน ผูว้่าการประจ าแควน้ปอลตาวาของ

ยูเครนเปิดเผยผ่านทางเทเลแกรมว่า รสัเซียไดยิ้งขีปนาวุธ 2 ลูกใส่หา้งสรรพสินคา้แห่งหนึ่งในเมืองคราเมนชูกเมื่อวนัจันทร ์(27 มิ.ย. ) ส่งผลใหม้ี

ผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ย 13 ราย และมีผูบ้าดเจ็บอีก 50 ราย โดยขณะนีย้ังเร็วเกินไปที่จะสรุปยอดผูเ้สียชีวิต เน่ืองจากทีมกูภ้ยัยังคงปฏิบตัิการในพืน้ที่

ดงักล่าว กองบญัชาการกองทพัอากาศยูเครนเปิดเผยว่า รสัเซียใชเ้ครื่องบินทิง้ระเบิดรุ่น Tu-22M3 บินจากลานบินเชคอฟกาในภูมิภาคคาลกูาของ

รสัเซียในการยิงขีปนาวธุพิสยัไกล X-22 จ านวน 2 ลกูถล่มหา้งแห่งนี ้ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ผูว้่าการแควน้ปอลตาวาวิจารณก์ารกระท าของ

รสัเซียวา่เป็นการก่อการรา้ย เนื่องจากสถานที่ดงักลา่วไมม่ีเปา้หมายทางทหารตัง้อยู่ใกลเ้คียงใหร้สัเซียกลา่วอา้งไดเ้ลย 

 (+) นาโตจ่อเสริมทัพเตรียมพร้อมระดับสูงเพิม่ทหารกว่า 7 เท่าเป็น 3 แสนนาย นายเยนส ์สโตลเทนเบิรก์ เลขาธิการองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนั

แอตแลนติกเหนือ (นาโต) ประกาศเมื่อวันจันทร ์(27 มิ.ย.) ว่า นาโตจะเพิ่มจ านวนทหารในการเตรียมความพรอ้มระดับสูงขึน้มากกว่า 7 เท่าเ ป็น 

300,000 นาย ในขณะที่ชาติพนัธมิตรเตรยีมใชก้ลยทุธใ์หม่ซึง่ระบวุา่รสัเซียเป็นภยัคกุคามโดยตรงตอ่สงครามยเูครนที่ด  าเนินมาเป็นเวลา 4 เดือน การที่

รสัเซียรุกรานยเูครนนบัตัง้แต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา ไดจ้ดุชนวนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครัง้ใหญ่ขึน้ในซีกโลกตะวนัตก สง่ผลใหป้ระเทศที่เป็น

กลางอย่างฟินแลนดแ์ละสวีเดนสมคัรเขา้รว่มนาโต และยเูครนไดส้มคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) นายสโตลเทนเบิรก์ไดใ้หส้มัภาษณก์ับ

นกัข่าวก่อนจะมีการประชมุนาโต ณ กรุงมาดรดิในสปัดาหนี์ว้า่ "รสัเซียไดห้นัหลงัใหก้บัการหารอืและการเป็นหุน้สว่นที่นาโตพยายามจะสรา้งขึน้มานาน

หลายปี" และเสรมิว่า "เราเสียใจที่รสัเซียเลือกจะเผชิญหนา้แทนการเจรจา แต่แน่นอนวา่ เราตอ้งรบัมือตามความเป็นจรงิที่เกิดขึน้"  

 (+) ผู้น าญี่ปุ่นชีรั้สเซียต้นเหตุวิกฤตอาหาร ขณะหารือผู้น าเซเนกัล นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นแสดงความกังวลในระหว่างหารือกับ

ประธานาธิบดีแมก็คี ซลัล ์ของเซเนกลั เก่ียวกบัความทุกขย์ากในแอฟรกิาที่เกิดขึน้เน่ืองจากการรุกรานยเูครนของรสัเซีย และย า้ว่าเหตดุงักล่าวน ามาซึ่ง

วิกฤตอาหารทั่วโลก กระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่ ปธน.ซลัลร์ะบใุนการหารอืนอกรอบการประชมุสดุยอด G7 กบัญ่ีปุ่ นวา่ การเจรจาเป็นสิ่ง

ส  าคญัเพื่อยตุิสงครามโดยเรว็ และจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการเพื่อจดัการกบัผลกระทบเชิงลบในแอฟรกิา 

 (+) "ไบเดน" ลงนามความร่วมมือสกัดท าประมงผิดกม. คาดพุ่งเป้าตอบโต้จนี ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแหง่สหรฐั ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลงดา้น

ความมั่นคงของประเทศ เพื่อสกัดการท าประมงผิดกฎหมาย ตามที่ไดใ้หค้  ามั่นไวว้่าจะช่ วยเหลือประเทศต่าง ๆ รบัมือการรุกล า้น่านน า้ของกอง

เรอืประมง ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่สหรฐัไดใ้หค้  ามั่นที่จะใชน้โยบายต่าง ๆ เพื่อต่อสูก้ารท าประมงผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในภมูิภาคอินโด -แปซิฟิก ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของการยกระดบัความรว่มมือในภมูิภาคเพื่อคานอ านาจการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภมูิภาค ซึ่งบางประเทศไม่พอใจกองเรอืประมงจีน โดยระบุ

วา่เรอืเหลา่นัน้รุกล า้เขา้มาในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ที่ก าหนดไวห้า่งจากฝ่ัง 200 ไมลท์ะเล ซึง่สรา้งความเสียหายดา้นสิ่งแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลดลง 84.89 จุด ขายท าก าไร-ดาวโจนสปิ์ดลบถ่วงตลาด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันีจ้ากแรง

ขายท าก าไรหลงัจากตลาดพุ่งขึน้อย่างมากเมื่อวานนี ้และปรบัตวัลงตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดลดลงในวนัจนัทร ์(27 มิ .ย.) ทัง้นี ้

ดชันีฮั่งเสง็เปิดวนันีท้ี่ 22,144.63 จดุ ลดลง 84.89 จดุ หรอื -0.38% 

  (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบเล็กน้อย จากแรงขายท าก าไร  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดไรท้ิศทางในช่วงเชา้นี ้โดยนกัลงทนุ

ขายหุน้ออกมาเพื่อท าก าไรหลงัตลาดทะยานขึน้ 3 วนัติดกัน อย่างไรก็ดี ตลาดปรบัตวัลงไม่มากนกัเน่ืองจากไดแ้รงหนนุจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อ

เทียบกบัดอลลาร ์ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,830.69 จดุ ลดลง 40.58 จดุ หรอื -0.15% หุน้ลบน าตลาดเชา้นี ้ไดแ้ก่ 

กลุม่เครือ่งมือชั่งตวงวดัและกลุม่ขนสง่ทางอากาศ ขณะที่หุน้บวกน าโดยกลุม่เหมืองแร ่รวมถึงกลุม่น า้มนัและผลิตภณัฑถ่์านหิน 

 
 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 27 มิ.ย. วนัที่ 1 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.   0.7%** 0.5% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.   0.7%** -3.9% 

วนัองัคารที่ 28 มิ.ย. วนัที่ 2 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 20.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนเม.ย.โดย S&P/CS   21.2% 21.2% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนมิ.ย.จาก CB   100.0 106.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดรชิมอนด ์   -11 -9 

วนัพธุที่ 29 มิ.ย. 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.4% -1.5% 

 20.30น. สหรฐั  ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐั  BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - - 

วนัพฤหสับดีที่ 30 มิ.ย. 19.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   - 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูรายไดส้ว่นบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการบรโิภคสว่นบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   - - 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

วนัศกุรท์ี่ 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - 56.1 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดอืนพ.ค.   - 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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