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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,819.50-1,836.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 24.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงหนนุมาจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ี “แย่
เกินคาด” อาท ิยอดค้าปลีกท่ีลดลงเกินคาดในเดือนพ.ค. รวมถึงดชันีภาคการผลติ (Empire State Index) รวมถึง นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด เผยมีความเป็นไปได้ท่ีจะขึน้ดอกเบีย้ใน
การประชมุครัง้ถดัไปท่ี 0.50% หรือ 0.75% “แตเ่ขาไม่คดิว่าการขึน้ดอกเบีย้ 0.75% จะกลายเป็นเร่ืองปกต”ิ ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยบวกช่วยพยงุจาก นกัเศรษฐศาสตร์กลุม่หนึ่งระบวุ่าอตัรา
เงินเฟ้อสงูและความกงัวลของผู้บริโภค ซ า้เตมิข้อกงัวลท่ีว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสูภ่าวะถดถอยแล้ว อย่างไรก็ตามด้าน นายโอเลกซี อาเรสโตวิช ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดเิมียร์ เซเลนสกี 
ของยูเครน เผยว่าเขารู้สกึกงัวลว่าผู้น าทัง้สามคน (ฝร่ังเศส-เยอรมนี-อิตาล)ี จะร่วมกนักดดนัให้ยูเครนยอมรับข้อตกลงสนัติภาพ "พวกเขาอาจบอกกับเราว่า เราต้องยุติสงครามท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาด้านอาหารและเศรษฐกิจ” คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย,จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์,การอนญุาตก่อสร้าง
และข้อมูลการเร่ิมสร้างบ้านเดือนพ.ค. รวมถึงติดตามแถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางองักฤษ  (BOE) ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้ โดยพิจารณาแนวรับโซนโซน 
1,818-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เป็นจดุซือ้ อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้และไมส่ามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 1,842 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจเลอืกปิดสถานะซือ้ท าก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
16-06-2022 17:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,832.70 1,820.81 -11.89 -0.65 

Spot Silver ($) 21.68 21.44 -0.24 -1.11 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,420 30,500 80 0.26 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,440 30,460 20 0.07 

Gold Online Futures (GOM22) 1,827.30 1,831.20 3.90 0.21 

Silver Futures (SVFM22)  21.50 21.66 0.16 0.74 

ดชันดีอลลาร ์ 104.85 105.04 0.19 0.18 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,818   1,804  1,786 

        1,842   1,860  1,879 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  แนวต้าน 1,842 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นระดับสูงสุดวานนี ้ 
เม่ือราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หากแรงขายท าก าไรสลับออกมาเพิ่มขึน้หรือราคาไม่
สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ มีผลให้ราคาปรับตัวลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
เบือ้งต้นหากการออ่นตวัลงจ ากัดสามารถรักษาระดบัไว้ได้ ราคามีโอกาสเกิดแรงซือ้
กลบัเข้ามาเพิ่ม ทัง้นี ้ประเมินแนวรับระยะสัน้โซน 1,818-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,842 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะ
ซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,818-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เน้นการซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ โดยอาจใช้บริเวณ 1,818 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์เป็นจุดเสี่ยงซือ้ หากหลุดให้ชะลอการเข้าซือ้ไปยังโซนแนวรับถัดไป 1,804 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์)  ขณะที่หาก
ราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,842 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์แตถ้่าผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
 



 

 

 (+) ผู้เช่ียวชาญชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว ส านักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างรายงานข่าวจากส านักข่าวซีเอ็นบีซีว่า นัก
เศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งระบุว่าอตัราเงินเฟ้อสูงและความกงัวลของผู้บริโภค ซ า้เติมข้อกงัวลท่ีวา่เศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว รายงานระบุว่า 
ทัง้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (core inflation) ซึง่ไม่นบัรวมอาหารและพลังงาน อยู่สูงกว่าระดบัท่ีคาดการณ์ไว้ โดยดชันีราคา
ผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 8.6% ในเดือนพฤษภาคม เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว ซึ่งแตะระดบัอัตราเพิ่มสูงสุดนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2524 รายงานข่าวอ้างอิงไมเคิล 
ฮาร์ตเนตต์ หวัหน้านกัยุทธศาสตร์ด้านการลงทนุของธนาคารแบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) ระบุว่าสหรัฐฯ อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค เพียง
แค่ทกุคนยงัไม่ตระหนกัเท่านัน้ ด้านปีเตอร์ บูควาร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุบริษัท บลีกลีย์ แอดไวเซอรี กรุ๊ป เผยว่าเขาไม่ประหลาดใจหากสหรัฐฯ 
เร่ิมเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสสามของปีนี ้และทกุคนสามารถพดูได้วา่ปัจจบุนัสหรัฐฯ ก าลงัเผชิญภาวะดงักล่าวในระยะแรก 

 (+) รัสเซียส่งออกก๊าซไปยุโรปลดลง อ้างชาติตะวันตกคว ่าบาตรกระทบงานซ่อมบ ารุง ก๊าซของรัสเซียท่ีส่งออกไปยงัยุโรปปรับตวัลดลง ซึง่ส่งผล
ให้เกิดความกงัวลเก่ียวกบัการเก็บส ารองน า้มนัส าหรับฤดหูนาว และจดุชนวนความขดัแย้งทางการทตู เน่ืองจากบริษัทก๊าซพรอม ยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังาน
ของรัสเซีย อ้างวา่มาตรการคว ่าบาตรของชาติตะวนัตกเป็นอปุสรรคส าหรับงานซอ่มบ ารุง จนท าให้รัสเซียต้องลดการส่งก๊าซ ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีขี ้
นขณะท่ีผู้น าของเยอรมนี อิตาลี และฝร่ังเศส เดินทางเยือนยูเครน ภายใต้แรงกดดนัท่ีจะจดัส่งอาวธุให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมเพ่ือท าสงครามกบัรัสเซีย และ
สนบัสนนุการเข้าร่วมสหภาพยโุรป (EU) ก๊าซพรอมประกาศปรับลดการส่งก๊าซครัง้ที่ 2 ตามทอ่ส่งก๊าสนอร์ด สตรีม 1 เป็นเวลาหลายวนัไปยงัเยอรมนี จน
ส่งผลให้ปริมาณลดลงเหลือเพียง 40% ของก าลงัการผลิต 

 (+) สหรัฐแสดงความกังวลจีนเข้าข้างรัสเซีย หลัง "สี จิน้ผิง" ต่อสายตรง "ปูติน" ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า สหรัฐแสดงความกงัวลถึงกรณีท่ี
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีน ได้สนทนาทางโทรศพัท์กระชบัสมัพนัธ์กบัปธน.วลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย เม่ือวานนี ้(15 มิ.ย.) ขณะท่ีรัส เซียยงัคงบุก
ยเูครน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุวา่ ในการสนทนาทางโทรศพัท์ดงักล่าว ปธน.สียืนยนัตามถ้อยแถลงที่เคยให้ไว้ต่อปธน.ปูติ นเม่ือเดือน
ก.พ.ท่ีผ่านมาวา่ มิตรภาพของจีนตอ่รัสเซียนัน้ "ไร้ซึง่ขีดจ ากดั" ด้านกระทรวงการตา่งประเทศจีนระบวุา่ ปธน.สีกบัปธน.ปตูนิตกลงกนัผ่านทางโทรศพัท์ว่า
จะร่วมมือกนัเพ่ือต่อต้านระเบียบระหวา่งประเทศท่ีถูกครอบง าโดยสหรัฐและกลุ่มชาตยิุโรปท่ีเป็นประชาธิปไตย กระทรวงฯสหรัฐเปิดเผยค าพดูของปธน.
สีซึง่กล่าววา่ จีนจะสนบัสนนุรัสเซียตอ่ไป เพ่ือให้รัสเซียสามารถปกป้องผลประโยชน์หลกัของตนไว้ได้ เช่นในเร่ืองของอธิปไตยและความมั่นคง "รัสเซียท า
การรุกรานอย่างเหีย้มโหดมานานกว่า 3 เดือนแล้ว จีนก็ยงัคงเลือกยืนอยู่ข้างรัสเซีย" โฆษกกระทรวงฯสหรัฐกล่าว 

 (-) ผู้น าฝร่ังเศส-เยอรมนี-อิตาลีถงึกรุงเคียฟแล้ว ยูเครนอาจถูกกดดันรับข้อตกลงสันตภิาพ นายเอ็มมานเูอล มาครง ประธานาธิบดีฝร่ังเศส นาย
โอลาฟ โชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และนายมาริโอ ดรากี นายกรัฐมนตรีอิตาลี เดินทางมาถึงกรุงเคียฟแล้ว  วิดีโอของส านกัข่าวเอเอฟพีเปิดเผยภาพ
นายมาครง นายโชลซ์ และนายดรากี ก าลงัเย่ียมชมกรุงเคียฟ เมืองหลวงยูเครน เพ่ือแสดงจุดยืนการสนับสนนุ และเม่ือนกัข่าวถามถึงเหตผุลท่ี พวกเขา
มาท่ียูเครนในครัง้นี ้นายมาครงระบุว่า "เพ่ือแสดงความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวของชาวยุโรป" อย่างไรก็ดี นายโอเลกซี อาเรสโตวิช ท่ีปรึกษาประธานาธิบดี
โวโลดเิมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์บิลด์ (Bild) ของเยอรมนีในสปัดาห์นีไ้ว้วา่ เขารู้สกึกงัวลว่าผู้น าทัง้สามคนจะร่วมกนักดดนั
ให้ยเูครนยอมรับข้อตกลงสนัติภาพ ซึง่เป็นการเอือ้ผลประโยชน์ให้กบัปธน.วลาดิเมียร์ ปตูินของรัสเซีย ทัง้นี ้นายอาเรสโตวิช กล่าวว่า "พวกเขาอาจบอก
กับเราว่า เราต้องยุติสงครามท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านอาหารและเศรษฐกิจ ... หรือต้องรักษาภาพลักษณ์ให้กับปธน.ปูติน" ซึ่งเป็นการอ้างอิ งถึงความ
คดิเหน็ของนายมาครงที่เคยกล่าวไว้วา่ไม่ควรท าให้ผู้น ารัสเซียเสียหน้า 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าสู่กรอบบน 134 เยน หลังนักลงทุนเข้าช้อนซือ้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่สู่บริเวณกรอบบน 134 เยนท่ีตลาดโตเกียว โดยนกั
ลงทนุเข้าช้อนซือ้เงินดอลลาร์ซึง่อ่อนคา่ลงสู่กรอบกลางของ 133 เยนท่ีตลาดนิวยอร์กเม่ือคืนวานนี ้หลงัถกูกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ี
ปรับตวัลง ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.47 -134.49 เยน เทียบกับ 133.76-133.86 เยนท่ี
นิวยอร์ก และ 134.70-134.71 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17:00 น.ของเม่ือวานนี ้ 

 

 
 

 
 

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.   0.5%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีก เดือนพ.ค.   0.3%** 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   -1.2** -11.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   0.6%** 2.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB   67** 69 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   2.0M** 2.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.75%** <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 

 
 

 

 


