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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,852.68-1,878.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้ถึง 23.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนนุจากเงินเฟ้อท่ี
สงูกว่าคาด หลงัดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีออกมาสงูเกินคาด และความวิตกว่าการท่ีเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ จะสง่ผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วย
หนนุจากราคาบิตคอยน์ร่วงลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งหลุดระดบั 25,000 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มท่ีทดสอบแนวรับท่ีระดบั 24,000 ดอลลาร์ รวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนลบด้วย
เช่นกัน หลงัสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสงูเกินคาด ซึง่อาจท าให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการท่ีเฟดเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดอลลาร์ได้แข็งค่าขึน้สู่
ระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี เม่ือเทียบสกุลเงินเยน หลงัสว่นตา่งอตัราดอกเบีย้สหรัฐและญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มปรับตวักว้างขึน้ จากนโยบายทางการเงินท่ีสวนทางกนั ประกอบกบัสกลุเงินปอนด์อ่อน
คา่ หลงั GDP องักฤษเดือนเม.ย.หดตวัลง 0.3% สวนทางคาดการณ์ รวมไปถึงราคาน า้มนั WTI ร่วงลงในช่วงเช้านี ้จากความต้องการใช้น า้มนัในจีนชะลอตวัลง หลงัจากนครเซี่ยงไฮ้ล็อก
ดาวน์บางสว่น ประเดน็ดงักลา่วอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั ราคาทองค ายงัมีก าลงัซือ้ท่ีไม่มากนกั ประกอบกบั 
ราคามีการเคลื่อนไหวผวัผวนสงู หากราคาไมโ่ซนแนวต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รอจงัหวะราคาอ่อนตวัลงจงึพิจารณาเข้าซือ้โซนแนวรับ 1,855-1,846 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
13-06-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,870.90 1,857.26 -13.64 -0.73 

Spot Silver ($) 21.87 21.52 -0.35 -1.60 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,440 30,720 280 0.92 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,470 30,730 260 0.85 

Gold Online Futures (GOM22) 1,845.70 1,859.00 13.30 0.72 

Silver Futures (SVFM22)  21.60 21.54 -0.06 -0.28 

ดชันดีอลลาร ์ 104.30 104.63 0.33 0.31 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,846   1,829  1,811 

        1,879   1,894  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
ความแข็งแกร่งของราคาทองค ายงัน้อยท าให้การลงทนุอาจต้องเก็งก าไรในลกัษณะ
รอจังหวะ โดยหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ (ระดับสูงสุดรายสัปดาห์) มีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบโซน 
1,855-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตถ้่าไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ จะ
เกิดแรงขายเพ่ิมขึน้ โดยแนวรับระยะสัน้ถดัไปจะอยูบ่ริเวณ 1,829 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,873-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,829 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,855-1,846 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน ารอจงัหวะเข้าซือ้ หากราคาย่อตัวลงมา ไม่หลุดแนวรับ 1,855-
1,846 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,829 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และขายให้
ทยอยท าก าไรหากราคาดีดตวัขึน้ไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ ไมค่วรลงทนุจ านวนมากเพ่ือควบคมุเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา 
 



 

 

 (+) รมต.กลาโหมจีนเตือนสหรัฐหยุดใส่ร้าย หากต้องการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ 2 ประเทศ พลเอกเว่ย เฟ่ิงเหอ รัฐมนตรีกลาโหมจีนออกมาประณามสหรัฐ
วา่ "ใส่ร้ายป้ายสีจีน" พร้อมทัง้กล่าวหาว่าสหรัฐก าลงัพยายาม "จีบ้งัคบั" ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโด -แปซิฟิก รมว.กลาโหมจีนเปิดเผยกบัผู้ เข้าร่วม
ประชุมในครัง้นีว้่า ทางการจีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดใส่ร้ายป้ายสีให้จีนต้องแปดเปื้อน รวมถึงยุติการแทรกแซงกิจการภายในของจีน มิเช่ นนัน้
ความสมัพันธ์ระดบัทวิภาคีจะไม่สามารถฟืน้ฟูได้ "แต่หากสหรัฐต้องการจะเผชิญหน้า เราก็พร้อมจะสู้ เต็มท่ี อย่างไรก็ตาม กองทพัทัง้สองประเทศควร
ร่วมมือกนัเพ่ือพฒันาเสริมสร้างความสมัพนัธ์เชิงบวก" พลเอกเว่ยกล่าว พร้อมเสริมว่า กลยุทธ์ใหม่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐในภูมิภาคอิน
โด-แปซฟิิกมีแต่จะน าไปสู่ "ความขดัแย้งและการเผชิญหน้า" ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานวา่ สหรัฐประกาศกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซฟิิก 
(IPEF) ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์ส าหรับภมูิภาคนีโ้ดยมี 13 ประเทศเข้าร่วม แตไ่ม่มีจีนรวมอยู่ในนัน้ 

 (+) "ดีเอชแอล" เตือนห่วงโซ่อุปทานไม่ฟ้ืนสู่ระดับก่อนโควดิภายในปี 2566 ดีเอชแอล (DHL) บริษัทเรือขนสินค้าเปิดเผยว่า "ปัญหาหว่งโซอุ่ปทาน
จะผ่อนคลายลงในปี 2566 แต่จะไม่กลบัไปสู่ระดบัของปี 2562 ผมไม่คิดว่าเราก าลงักลับไปสู่สถานการณ์ท่ีมีการขนส่งเกินความจุ โครงสร้าง พืน้ฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐ จะไม่ดีขึน้ในชัว่ข้ามคืน เพราะการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานใช้เวลานาน" ทิม ชาวาร์ธ ซีอีโอฝ่ายการขนส่งสินค้าของดีเอชแอล 
โกลบอล ฟอร์เวิร์ดดิง้กล่าว ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคมุการแพร่ระบาดนัน้ 
ได้น าไปสู่การขาดแคลนแรงงานและคนขบัรถบรรทกุในท่าเรือส าคญัหลายแห่งทัว่โลกในปีท่ีแล้ว ท าให้การขนสินค้าทัง้ขาเข้าและออกจากศนูย์กระจาย
สินค้าล่าช้า และท าให้อตัราคา่ระวางสินค้าสงูเป็นประวตักิารณ์ 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งหนุนเฟดขึน้ดบ.แรง  ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนลบ หลงัสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ี
สงูเกินคาดในวนัศกุร์ (10 มิ.ย.) ซึง่ท าให้นกัลงทนุกงัวลวา่ อาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากขึน้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ และจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้29.28 จุด หรือ -0.89%, ดชันีฮัง่เส็ง ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วง
ลง 738.60 จุด หรือ -3.39%, ดัชนีนิเกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วง ลดลง 836.85 จุด หรือ -3.01% โดยเฉพาะดชันีคอมโพสิต ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ 
(KOSPI) ปิดลดลง 91.36 จุด หรือ -3.52% โดยปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวนัท่ี 5 และแตะระดับต ่าสุดนับตัง้แต่วนัท่ี  13 พ.ย. 2563 หลังนักลงทุน
ตา่งชาตเิทขายหุ้นเกาหลีใต้ติดตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 5 ในเดือนพ.ค. เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของเงินเฟ้อ 

 (+) บิตคอยน์ร่วง ใกล้แตะแนวรับ $24,000 กังวลเฟดเร่งขึน้ดบ.หลังเงินเฟ้อพุ่ง  ราคาบิตคอยน์ร่วงลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งหลุดระดบั 25,000 
ดอลลาร์ และมีแนวโน้มที่ทดสอบแนวรับท่ีระดบั 24,000 ดอลลาร์ เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 
หลังสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสูงเกินคาด ทัง้นี ้แอนโทนี เทรนเชฟ ผู้ก่อตัง้บริษัท Nexo ซึ่งเป็นบริษัทปล่อยกู้ เหรียญคริปโทเคอร์เรนซี
กล่าววา่ ราคาบติคอยน์ร่วงลงตามสินทรัพย์เส่ียงประเภทอ่ืน ๆ ซึง่รวมถงึดชันีตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดิง่ลงกว่า 300 จดุในช่วงเช้านี ้

 (-) ดอลล์พุ่งท านิวไฮ 20 ปีเทียบเยน อานิสงส์เฟดใช้นโยบายสวนทาง BOJ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบกับ
เงินเยน ในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุคาดการณ์ว่าส่วนตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย้สหรัฐและญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มปรับตวักว้างขึน้
อีก ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.82-134.83 เยน เทียบกับ 134.35-134.45 เยนท่ีตลาด
นิวยอร์ก และ 133.59-133.62 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของวนัศกุร์ท่ี 10 มิ.ย. ทัง้นี ้เยนร่วงสู่ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. ปี 2545 ในช่วง
สัน้ ๆ หลังนกัลงทนุคาดการณ์มากขึน้ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งคมุเข้มนโยบายการเงินต่อไป หลงัเปิดเผยข้อมลูเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ท่ีสูงเหนือ
ความคาดหมาย 

 (-) ปอนด์ร่วง-ฟุตซี่เปิดลบ หลังอังกฤษเผย GDP หดตัว 0.3% สวนทางคาดการณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานในวนันีว้่า ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เดือนเม.ย.ขององักฤษหดตวัลง 0.3% จากเดือนมี.ค. ซึง่สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะขยายตวั 0.1% ข้อมลู
ดงักล่าวส่งผลให้ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงเกือบ 1% ในวนันี ้และได้ฉุดเงินปอนด์อ่อนค่าลง 0.67% เม่ือเทียบกบัดอลลาร์ เน่ืองจาก
นกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจองักฤษ พร้อมกับจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ในวนั
พฤหสับดีนี ้หลังนักวิเคราะห์คาดว่า BoE จะเดินหน้าปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย ทัง้นี ้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษพุ่งแตะระดบั 9% ใน
เดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี 

 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 13 มิ.ย. - - ไมม่ีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ   - - 

วนัองัคารท่ี 14 มิ.ย. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -24.5 -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -27.5 -34.3 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเลก็ เดือนพ.ค.   93.1 93.2 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนพ.ค.   0.6% 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   43.2 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   -1.0% -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.   -7.0% -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.5% -1.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   0.8% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีก เดือนพ.ค.   0.2% 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   3.2 -11.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   1.2% 2.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB   68 69 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.50% <1.00% 

 01.00น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 18.00น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   1.25% 1.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   5.1 2.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   230K 229K 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน พ.ค.   1.79M 1.82M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือน พ.ค.   1.71M 1.72M 

วนัศกุร์ท่ี 17 มิ.ย. 19.45น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   79.5% 79.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.6% 1.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจจาก Conference Board   -0.4% -0.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่10 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


