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สรุป ราคาทองค าระหว่างวันแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,807.11-1,826.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงต่ออีก 10.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากการ
คาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุนโยบายการเงินท่ีจะเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางดกึคืนนี ้ซึง่ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แตธ่.ค. 2002 
ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศจดัการประชุมฉกุเฉินในวนันี ้เพ่ือหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ในตลาดพนัธบตัรท่ีร่วงลงอย่างหนกั สะท้อนให้เห็นว่านกั
ลงทนุมีความวิตกกงัวลว่า ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้รุนแรงกว่าท่ีคาด ประกอบกับกรุงปักก่ิงพบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 ในระดบัสงูกว่า 50 รายเป็นวนัท่ี 5 ติดตอ่กัน เจ้าหน้าท่ีจึงอาจเลื่อน
แผนคลายลอ็กดาวน์ออกไปก่อน อย่างไรก็ตามด้าน ดชันีเซี่ยงไฮ้ ตลาดหุ้นจีน และดชันีฮัง่เสง็ ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตวัขึน้ หลงัจีนรายงานข้อมลูเศรษฐกิจดีกว่าคาด ประเด็นดงักล่าวอาจ
กดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค., ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index), สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนเม.ย. รวมถึงจบัตา
รายงานผลการประชุมเฟดในเวลาตี 1 และแถลงการณ์ของประธานเฟดในเวลาตี 1 คร่ึง ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรจากการแกว่งตวั โดยเปิดสถานะขายที่แนวต้านบริเวณ 1,832-1,850 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ และหากราคาขยบัลงควรแบ่งปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรหากราคาทองค าไม่หลดุแนวรับโซน 1,804-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ค านงึถึงความผนัผวนของราคาจากผลการประชมุเฟด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
15-06-2022 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.00 1,824.72 16.72 0.92 

Spot Silver ($) 21.04 21.46 0.42 2.00 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,350 30,420 70 0.23 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,300 30,440 140 0.46 

Gold Online Futures (GOM22) 1,826.30 1,827.70 1.40 0.08 

Silver Futures (SVFM22)  21.20 21.50 0.30 1.42 

ดชันดีอลลาร ์ 105.48 104.77 -0.71 -0.67 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,804   1,786  1,769 

        1,832   1,850  1,879 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากราคาทดสอบแนวต้านที่ 1,832-1,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ไม่สามารถผ่านได้ ซึ่ง
นกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเน่ืองจากชว่งที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค า
มีการปรับตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั และวานนีร้าคายงัคงสร้างระดบัต ่าสดุ
ใหมจ่ากวนัก่อนหน้า อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไมห่ลดุโซนแนวรับระยะ
สัน้อยูท่ี่ 1,804-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่มีโอกาสฟืน้ตวัขึน้ชว่งสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,832-1,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,804-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เปิดสถานะขาย โดยใช้บริเวณ 1,832-1,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตัด
ขาดทนุหากผ่าน 1,850 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที่หากราคาออ่นตวัลงแนะน าทยอย
แบง่ปิดสถานะขายท าก าไรตัง้แตร่าคา 1,804-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพ่ือรอเข้าซือ้
ใหมเ่ม่ือราคาออ่นตวัแตถ้่าหลดุได้สามารถถือสถานะขายตอ่ 
 



 

 

 (+) รัสเซียคว ่าบาตรสื่อมวลชน-จนท.กลาโหมสหราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยการออกมาตรการคว ่าบาตรต่อสื่อมวลชน 29 
คน และเจ้าหน้าท่ีกลาโหมของสหราชอาณาจกัรอีก 20 คน ส านกัข่าวซินหัวรายงานว่า สื่อมวลชนท่ีถูกคว ่าบาตรในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์
เดอะ การ์เดียน ส านกัขา่วบีบีซี และอื่น ๆ ส่วนเจ้าหน้าท่ีกลาโหมนัน้ ประกอบด้วยนายเจเรมี ควิน รัฐมนตรีด้านการจดัซือ้อาวธุของสหราชอาณาจกัร ซึ่งจะ
ถกูปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้ารัสเซีย มติดงักล่าวเป็นการตอบโต้มาตรการคว ่าบาตรต่อบคุคลท่ีออกโดยรัฐบาลสหราชอาณาจกัร ซึ่งมุ่งตอ่ต้านกลุม่ผู้สื่อข่าวชัน้
น าและประธานบริษัทด้านการป้องกนัประเทศของรัสเซีย กระทรวงฯ ยงัระบวุ่า กลุ่มผู้สื่อขา่วสหราชอาณาจกัรในรายช่ือท่ีระบ ุเก่ียวข้องกับการจงใจเผยแพร่
ข้อมูลด้านเดียวอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัรัสเซีย รวมถึงเหตุการณ์ในยูเครนและดอนบาส โดยผู้สื่อข่าวเหล่านีย้งัมีส่วนกระตุ้นความกลวัชาว รัสเซียในสงัคมสห
ราชอาณาจกัรด้วยการประเมินท่ีมีอคติด้วย 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน หวั่นเฟดขึน้ดอกเบีย้แรงกระทบศก.  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐออ่นค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัเงินเยนในการซือ้
ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้ขณะตลาดจบัตาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรงในวนันีเ้พื่อสกดัเงินเฟ้ อ ส านกัข่าวเกียวโด
รายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 135.11-135.14 เยน เทียบกบั 135.43-135.53 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 134.42-134.44 
เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ยโูรเคลื่อนไหวท่ี 1.0445-1.0446 ดอลลาร์ และ 141.12-141.17 เยน เทียบกบั 1.0412-1.0422 ดอลลาร์ 
และ 141.03-141.13 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0467-1.0468 และ 140.70-140.74 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงบา่ยวานนี ้

 (+) ECB ประชุมฉุกเฉินวันนี ้หารือตลาดบอนด์ร่วงหนักหลังส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป 
(ECB) ประกาศจดัการประชุมฉุกเฉินในวนันี ้เพื่อหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ในตลาดพนัธบตัรท่ีมีความผนัผวน หลงัจากนกัลงทุนเทขายออกมาอย่างหนัก 
โฆษก ECB กล่าวว่า "คณะกรรมการ ECB จะจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี ้(15 มิ.ย.) ซึ่งเป็นการประชุมท่ีไม่ได้อยู่ในก าหนดการ เพื่อหารือเก่ียวกับ
สถานการณ์ในตลาดขณะนี"้ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลพุ่งขึน้อย่างรุนแรงนบัตัง้แต่ ECB สง่สญัญาณในการประชุมเมื่อสปัดาห์ท่ีแล้วว่าจะมีการปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ในวนัข้างหน้า สง่ผลให้ค่าสเปรดของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของเยอรมนีและของประเทศอื่น ๆ รวมถึงอิตาลี พุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ
กวา่ 2 ปี ความเคลื่อนไหวในตลาดพนัธบตัรสะท้อนให้เห็นวา่ นกัลงทนุมีความวิตกกงัวลวา่ ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้รุนแรงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ 

 (+) ปักกิ่งเล็งเลื่อนแผนคลายล็อกดาวน์ หลังพบติดโควิดกว่า 50 รายต่อเน่ืองวันที่ 5 ส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า กรุงปักก่ิงพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 
จ านวน 63 รายเมื่อวานนี ้(14 มิ.ย.) โดยยังคงอยู่ในระดบัสูงกว่า 50 รายเป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกัน โดยยอดผู้ ติดเชือ้ได้เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองในช่วงไม่ก่ีวนัท่ีผ่านมา 
หลงัจากท่ีลดลงสู่ระดบัเลขหลกัเดียวเมื่อสปัดาห์ก่อน ขณะเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีเร่งกวดขนัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการแพร่ระบาด รวมถึงเร่ิมสอบสวนทาง
อาญาต่อผู้บริหารผับท่ีเช่ือมโยงกับผู้ ติดเชือ้อย่างน้อย 287 ราย ซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานละเมิดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ทัง้นี ้
เจ้าหน้าท่ีอาจเลื่อนแผนคลายล็อกดาวน์ในวนัท่ี 16 มิ.ย.นีอ้อกไปก่อน เน่ืองจากยอดผู้ ติดเชือ้รายวนัยงัสงูอยู่ โดยโรงเรียนสว่นใหญ่ในกรุงปักก่ิงได้เลื่อนการ
กลบัเข้าชัน้เรียนท่ีเดิมนัน้ก าหนดไว้เป็นวนัจนัทร์ท่ีผา่นมา (13 มิ.ย.) นอกจากนี ้ยงัมีการระงบัการแขง่ขนักีฬาด้วย 

 (-) เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกรถยนต์เดือนพ.ค.พุ่ง 18.9% กระทรวงการค้า อตุสาหกรรม และพลงังานของเกาหลีใต้รายงานวา่ ยอดส่งออกรถยนต์เดือน
พ.ค. ปรับตวัขึน้ 18.9% จากปีก่อนหน้า แตะท่ี 4.15 พนัล้านดอลลาร์ ซึง่ถือเป็นตวัเลขสงูสดุของเดือนพ.ค. โดยได้รับแรงหนนุจากอปุสงค์อนัแข็งแกร่งส าหรับ
ยานยนต์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายงานระบวุา่ ยอดสง่ออกรถยนต์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมพุง่ขึน้ 46.1% แตะท่ี 1.28 พนัล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกนัยอด
สง่ออกรถยนต์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมคิดเป็นสดัส่วน 30.7% ของยอดสง่ออกรถยนต์ทัง้หมดในเดือนพ.ค. ซึ่งปรับขึน้ 5.7% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า ตวัเลข
การสง่ออกรถยนต์ทัง้หมดอยู่ท่ี 182,869 คนัในเดือนพ.ค. ปรับขึน้ 19.1% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะท่ี ยอดสง่ออกชิน้สว่นรถยนต์ขยายตวั 7.6% 
แตะท่ี 1.96 พนัล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนนุจากอปุสงค์อนัแขง็แกร่งจากสหรัฐ 

 (-) ที่ปรึกษา FDA สหรัฐหนุนฉีดวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาให้เด็กอายุ 6-17 ปี ท่ีปรึกษาส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้
แนะน าอย่างเป็นเอกฉนัท์เมื่อวนัองัคาร (14 มิ.ย.) ให้ FDA อนุมติัฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาให้กบัเด็กอายุ 6-17 ปี ส านกัข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า มีประชาชนราว 77 ล้านคนในสหรัฐได้รับวคัซีนของโมเดอร์นาอย่างน้อย 2 โดสแล้ว ซึ่งมีการฉีดให้กับผู้ ท่ีมีอายุ 18 ปีขึน้ไป คณะกรรมการ
ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมีก าหนดท่ีจะพิจารณาในวนัพธุนี ้(15 มิ.ย.) เก่ียวกบัการฉีดวคัซีนของโมเดอร์นาให้เดก็อายตุ ่ากวา่ 6 ปี และวคัซีนของไฟเซอร์/ไบออ
นเทคส าหรับเดก็อายตุ ่ากวา่ 5 ปี รวมถึงการฉีดวคัซีนของทัง้ 2 บริษัทให้กบัเดก็ท่ีมีอายตุ ่าเพียง 6 เดือน 

 
 

 
 

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   -28.00* -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.00* -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.   0.5%** 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.1** 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.7%** -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.   -6.7%** -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.4%** -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 ข้อมลูวนัที่ 10 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


