
 

 

14 June 2022 
 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,811.31-1,831.44 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงมาถึง 52.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ท่ีว่า เฟดจะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps ในการประชุมนโยบายการเงินท่ีก าลงัจะเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางสปัดาห์นี  ้ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ 0.87% ทะล ุ105 แตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีท่ี 
105.29 ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจากมอร์แกน สแตนลีย์ออกโรงเตือนว่า มีโอกาส 50% ที่เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูภ่าวะถดถอย ประกอบกบับริษัท โอเรียนสตาร์ กรุ๊ป บริษัทขนส่ง กังวล
การล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ หลงัจากผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้ในกรุงปักก่ิงและเซี่ยงไฮ้ อาจกระทบซพัพลายเชนโลก รวมไปถึงนกัการทตูระดบัสงูของเกาหลีใต้ เผยเกาหลีเหนือเตรียมการทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์รอบใหม่เสร็จสิน้แล้ว อย่างไรก็ตามทัง้ด้าน เจพีมอร์แกน และโกลด์แมนแซคส์ ตา่งเช่ือว่าเฟดจะขึน้อตัราดอกเบีย้แรงถึง 0.75% เพ่ือสกดัความร้อนแรงของเงินเฟ้อ ประเดน็ดงักล่าว
อาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีจ้บัตามตอิตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด รายงานการประชมุ FOMC และ Projections รวมไปถึงถ้อยแถลงการณ์ของนาย เจอโรม พาวเวล และตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐ ทัง้ดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกิจขนาดย่อม (NFIB) และดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนพ.ค. ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั เน่ืองจากราคายงัคงผวัผวน แนะน าเปิดสถานะขาย
บริเวณ 1,836-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) พิจารณาซือ้คืนเพ่ือหวงัท าก าไรช่วงสัน้หากราคาไม่หลดุแนวรับ 1,811-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14-06-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,818.80 1,824.58 5.78 0.32 

Spot Silver ($) 21.04 21.17 0.13 0.62 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,690 30,330 -360 -1.17 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,730 30,300 -430 -1.40 

Gold Online Futures (GOM22) 1,857.90 1,826.50 -31.40 -1.69 

Silver Futures (SVFM22)  21.56 21.20 -0.36 -1.67 

ดชันดีอลลาร ์ 105.20 104.92 -0.29 -0.27 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,811   1,786  1,778 

        1,836   1,855  1,879 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากราคาทองค าทดสอบแนวต้านที่ 1,829-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังไม่สามารถ
ผ่านได้ ซึ่งนักลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือ
ราคาทองค ามีการปรับตัวขึน้ยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ราคา
ทองค าแกวง่ตวัผันผวน โดยอ่อนตวัลงมาแล้วในระดบัหนึ่ง ซึ่งประเมินแนวรับระยะ
สัน้ในโซน 1,811-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (1,786 ระดบัต ่าสดุของเดือนพ.ค.) 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,836-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,811 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,811-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรท าก าไรจากการแกว่งตวั หากราคาไม่
ผ่านแนวต้านที่ 1,836-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพ่ือรอเข้าซือ้คืนเม่ือราคาอ่อนตวัลง
สามารถยืนเหนือโซน 1,811-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสถานะขายตัดขาดทุน
หากราคาผ่าน 1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) "มอร์แกน สแตนลีย์" ชีส้หรัฐมีโอกาส 50% ที่จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย นายเจมส์ กอร์แมน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของมอร์แกน สแตนลีย์
ออกโรงเตือนในวนัจนัทร์ (13 มิ.ย.) วา่ มีโอกาส 50% ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูภ่าวะถดถอย แม้สถานการณ์ไมน่่าจะรุนแรงก็ตาม พร้อมเตือนวา่นกัลงทนุเสี่ยง
เผชิญกบัช่วงเวลาท่ียากล าบาก "ตอนนี ้เศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอย 50%" นายกอร์แมนกลา่วในท่ีประชมุท่ีจดัโดยมอร์แกน สแตนลีย์ หลงัจากเมื่อเดือนท่ีผา่น
มา เขาคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสถดถอยไม่ถึง 50% อย่างไรก็ดี บรรดาผู้บริหารท่ีขึน้กล่าวในการประชุมอุตสาหกรรมการเงินของมอร์แกน 
สแตนลีย์เปิดเผยว่า ผู้บริโภคและบริษัทสหรัฐยังคงมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟืน้ตวัจากภาวะหดตัวแ ละป้องกัน
ธนาคารจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจหดตวั 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทยีบเยน นักลงทุนเลี่ยงซือ้เพราะกังวลเศรษฐกจิถดถอย สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงบริเวณกรอบลา่ง 134 เยน โดยนกัลงทุน
ชะลอการซือ้เงินดอลลาร์เพราะมีความกงัวลเร่ืองเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ้ยงัได้อิทธิพลจากการท่ีตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงอย่างหนกัด้วย  ส านกัขา่วเกียว
โดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 134.26-134.29 เยน เทียบกบั 134.39-134.49 เยนท่ีนิวยอร์ก และ 134.59-134.60 เยนท่ี
ตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17:00 น. ของเมื่อวานนี ้

 (+) ภาคขนส่งหวั่นล็อกดาวน์เซ่ียงไฮ้กระทบซัพพลายเชนโลก บริษัท โอเรียนสตาร์ กรุ๊ป (Orient Star Group) เปิดเผยว่า มาตรการล็อกดาวน์ป้องกนัโค
วิด-19 ท่ีใช้ในเซี่ยงไฮ้เมื่อสดุสปัดาห์ท่ีผ่านมา รวมถึงการปิดทางหลวงด้วยนัน้ ได้ส่งผลกระทบอย่างหนกัตอ่การขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยงัท่าเรือเซี่ยงไฮ้ 
"บรรดารถบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ไม่สามารถเข้ามาท่ีท่าเรือเซี่ยงไฮ้ได้ " และเพิ่มเติมว่า "กิจกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมในเซี่ยงไฮ้กลับมา
ด าเนินการในขัน้พืน้ฐานแล้ว แต่ด้วยมาตรการล็อกดาวน์ท่ีกลับมาใช้รอบใหม่ ท าให้การขนส่งสินค้าได้รับผลกระทบบางส่วน" ขณะนีท้่าเรือห นิงโปเป็น
ทางเลือกในการขนสง่สินค้าเร่ิมแออดัมากขึน้เร่ือย ๆ หลงัจากท่ีเซี่ยงไฮ้พบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ในบางพืน้ท่ี และน าไปสูก่ารใช้มาตรการคมุเข้ม 

 (+) เกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือเสร็จสิน้เตรียมทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่  นกัการทูตระดบัสูงของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือเตรียมการทดสอบ
อาวธุนิวเคลียร์รอบใหม่เสร็จสิน้แล้ว ทัง้นี ้หลงัหารือกบันายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ นายปาร์ค จิน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ระบวุ่า 
เกาหลีเหนือจะต้องรับผลท่ีตามมา หากยงัเดินหน้าทดสอบนิวเคลียร์ครัง้ท่ี 7 ในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้า นายปาร์คระบุอีกว่า เกาหลีเหนือได้เสร็จสิน้การเตรียม
ทดสอบอาวธุนิวเคลียร์ครัง้ใหม่ และเหลือแค่รอการตดัสินใจทางการเมือง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี ้"หากเกาหลีเหนือยงัดึงดนัทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่ ผมคิดว่ามีแต่
จะท าให้เราใช้มาตรการยบัยัง้ท่ีแขง็กร้าวย่ิงขึน้ และเสี่ยงเผชิญการคว ่าบาตรจากนานาชาติ เกาหลีเหนือควรเปลี่ยนใจและตดัสินใจอย่างถกูต้อง" 

 (-) "เจพีมอร์แกน-โกลด์แมนแซคส์" เชื่อเฟดขึน้ดอกเบีย้แรง 0.75% วันพุธนี ้นกัเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์แกน และโกลด์แมน แซคส์ ต่างก็คาดการณ์
วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัพธุนี ้(15 มิ.ย.) ตามเวลาสหรัฐ หลงัจากผลการส ารวจแสดงให้เห็นวา่ ตวัเลข
คาดการณ์เงินเฟ้อของชาวอเมริกนัปรับตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้เฟดสาขานิวยอร์กเปิดเผยผลส ารวจคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐประจ าเดือน พ.ค.พบว่า ภาค
ครัวเรือนสหรัฐคาดว่า เงินเฟ้อจะปรับตวัขึน้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า หลงัจากมีการเปิดเผยผลส ารวจดงักล่าว นายมิเชล เฟโรลี นกัเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์
แกน รวมทัง้นกัเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมนแซคส์ ต่างก็คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมวนัพธุนี ้แม้ว่าก่อนหน้านีเ้ฟดได้ส่ง
สญัญาณวา่จะปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุเดือนนีก้็ตาม 

 (-) จีนเผยยอด FDI พุ่งขึน้ 17.3% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวนันี ้(14 มิ.ย.) วา่ ยอดการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 
(FDI) ท่ีไหลเข้าสู่จีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้พุ่งขึน้ 17.3% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 5.642 แสนล้านหยวน หรือ เพิ่มขึน้ 22.6% เมื่อค านวณในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์ แตะท่ี 8.777 หมื่นล้านดอลลาร์ ยอด FDI ในอตุสาหกรรมด้านการบริการของจีนช่วง 5 เดือนแรกอยู่ท่ี 4.233 แสนล้านหยวน เพิ่มขึน้ 10.8% เมื่อ
เทียบเป็นรายปี ขณะท่ียอด FDI ในอุตสาหกรรมไฮเทค พุ่งขึน้ 42.7% ยอด FDI จากเกาหลีใต้ สหรัฐ และเยอรมนีเพิ่มขึน้ 52.8%, 27.1% และ 21.4% 
ตามล าดบั ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนแห่ช้อนซือ้หุ้นราคาถูกหลังร่วงหนัก หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยปรับตวัขึน้เกือบ 1% เน่ืองจากนกัลงทุนช้อนซือ้
หุ้นราคาถูก หลงัเกิดแรงเทขายอย่างหนักในรอบการซือ้ขายเมื่อวานนีจ้ากความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้และ
เศรษฐกิจเสี่ยงถดถอย ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 414.01 จุด เพิ่มขึน้ 1.49 จุด หรือ +0.36% หลงัร่วง 2.4% สู่ระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 3 
เดือนเมื่อวานนี ้ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,557.44 จุด เพิ่มขึน้ 130.41 จุด หรือ +0.97% ขณะท่ี ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิด
ตลาดวนันีท่ี้ 6,063.80 จดุ เพิ่มขึน้ 41.48 จดุ หรือ +0.69%  

 

 
 

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   -28.0** -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.0** -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 

 
 

 

 


