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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,841.59-1,857.20 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 23.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมา
แย่เกินคาดทกุรายการ ทัง้ตวัเลขการเร่ิมต้นสร้างบ้านท่ี ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย และตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงาน ปัจจยัดงักลา่วกระตุ้นความวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจ
ชะลอตวัลง และกดดนัดชันีดอลลาร์ สว่นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีกลบัมาปรับตวัลดลง ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยักดดนัมาจากเงินเยนทรุดตวัลงอย่างหนกัเม่ือเทียบกับ
สกลุเงินดอลลาร์ หลงัจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมตคิงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพเิศษ ในการประชมุวนันี ้ซึง่สวนทางกบัธนาคารกลางทัว่โลกท่ีเร่ิมปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือ
สกัดเงินเฟ้อ สง่ผลให้ดชันีดอลลาร์กลบัมาแข็งค่าอีกครัง้ อย่างไรก็ตามด้านนิตยสารนิวส์วีก เปิดเผยผลส ารวจฉบบัใหม่ ซึง่ระบุว่านกัเศรษฐศาสตร์เกือบ 7 ใน 10 คน เช่ือว่าสหรัฐจะเผชิญ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในปีหน้า ประเด็นดงักล่าวพยุงราคาทองค าไว้ได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้อตัราการใช้ก าลงัการผลิต, การผลิตภาคอุตสาหกรรม และดชันีชีน้ า
เศรษฐกิจ Conference Board รวมถึงตดิตามถ้อยแถลงของนายเจอโจม พาวเวลล์ ประธานเฟด ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้ฝ่ังซือ้โดยมีแนวรับบริเวณ 1,831-1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหาก
ราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไรบางสว่นหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,857-1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผ่านได้สามารถถือตอ่เพ่ือรอท าก าไรท่ีโซนแนวต้าน 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

Spot Gold ($) 1,856.50 1,845.69 -10.81 -0.58 

Spot Silver ($) 21.92 21.82 -0.10 -0.46 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,500 30,990 490 1.61 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,460 31,040 580 1.90 

Gold Online Futures (GOM22) 1,831.20 1,850.20 19.00 1.04 

Silver Futures (SVFM22)  21.66 21.97 0.31 1.43 

ดชันดีอลลาร ์ 103.80 104.36 0.56 0.53 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,831   1,816  1,800 

        1,860   1,879  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาเคลื่อนไหวในกรอบรักษาระดับไว้ได้ แต่อาจเกิดการ
ออ่นตวัลงในระยะสัน้หลงัจากวานนีร้าคาปรับขึน้ หากราคายืนเหนือแนวรับ 1,831-
1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ จะท าให้มีแรงซือ้เก็งก าไรสง่ผลให้ราคาดีดกลบัช่วงสัน้ๆ 
เบือ้งต้นอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้หากราคายงัไม่มีแรงซือ้มากพอหรือมี
ปัจจยัใหมม่าดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวต้านที่ 1,860-1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,860-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,831-1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New รอเปิดสถานะซือ้เพื่อลงทุนระยะสัน้ โดยใช้บริเวณ 1,831-1,816 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุ 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้ตดัขาดทนุและชะลอการเข้า
ซือ้ออกไป ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากไม่
ผ่านแนวต้าน 1,860-1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพ่ือรอเข้าซือ้ใหมเ่ม่ือราคาออ่นตวัลง 
 



 

 

 (+) นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอยปีหน้า  ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า เม่ือไม่นานนี ้นิตยสารนิวส์วีกเปิดเผยผลส ารวจ
ฉบบัใหม่ ซึง่ระบุว่านักเศรษฐศาสตร์เกือบ 7 ใน 10 คน เช่ือว่าสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในปีหน้า ท่ามกลางความตงึเครียดทางภูมิรัฐ
ศาตร์และอตัราเงินเฟ้อพุ่งสูง เว็บไซต์อินเวสโตพีเดียระบุวา่ ภาวะถดถอยเป็นการตกต ่าอย่างมีนยัส าคญัทัว่ทกุภาคส่วนของเศรษฐกิจ ซึง่ กินเวลาอย่าง
น้อยหลายเดือน โดยประเทศท่ีเผชิญการตกต ่าทางเศรษฐกิจติดต่อกนั 2 ไตรมาสมกัถูกมองว่าอยู่ในภาวะถดถอย ผลส ารวจข้างต้น ซึ่งจดัท าโดยเดอะ 
ไฟแนนเชียล ไทม์ส และโรงเรียนธุรกิจบูธแหง่มหาวทิยาลยัชิคาโก กล่าวว่า ความท้าทายท่ีก่อตวัเพิ่มขึน้อย่างสงครามยเูครนและอตัราเงิน เฟ้ออาจท าให้
เศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี ้2% ของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีร่วมตอบแบบสอบถามทัง้หมด 47 คน เช่ือวา่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจะ
เร่ิมขึน้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 หรือเร็วกวา่นัน้ ขณะอีก 38% เช่ือวา่ ภาวะดงักล่าวจะเร่ิมขึน้ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2566 ส่ วนอีก 30% เช่ือว่า
จะเร่ิมขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของปีหน้า ทัง้นี ้57% ของนักเศรษฐศาสตร์เช่ือว่า ความตงึเครียดทางภูมิรัฐศาตร์และค่าใช้จ่ายด้านพลงังานท่ีเพิ่มขึน้จะเป็น
สาเหตหุลกัของอตัราเงินเฟ้อในปีหน้า ขณะอีก 14% มองวา่การหยดุชะงกัตอ่เน่ืองของหว่งโซอ่ปุทานจะเป็นปัจจยัหลกัของอตัราเงินเฟ้อ 

 (+) เศรษฐี 1.5 หม่ืนรายเล็งอพยพออกจากรัสเซีย คาดท าเศรษฐกิจเสียหายหนักขึน้ กระทรวงกลาโหมขององักฤษเปิดเผยข้อมูลในวนันี ้(17 
มิ.ย.) บ่งชีว้า่ เศรษฐีชาวรัสเซียจ านวนมากถงึ 15,000 คนพยายามหาทางอพยพออกจากรัสเซีย โดยการอพยพอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มธุรกิจและอภิสิทธ์ิ
ชนมีแนวโน้มท่ีจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียมากขึน้ในระยะยาว หลังจากต้องเผชิญกับภาวะสงคราม "การย่ืนขออพยพย้ายถิ่นฐาน
แสดงให้เหน็วา่ เศรษฐีชาวรัสเซียประมาณ 15,000 รายพยายามอพยพออกจากประเทศ" กระทรวงกลาโหมขององักฤษระบุ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลัง BOJ ประกาศคงนโยบายการเงนิผ่อนคลาย สกุลเงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้เทียบเยนในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียว 
หลงัจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ในการประชุมวนันี ้ส านกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 133.70-133.72 เยน เทียบกบั 132.09-132.19 เยนท่ีนิวยอร์ก และ 134.22-134.24 
เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17:00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) "คุโรดะ" เตือนเยนทรุดกระทบศก.ญ่ีปุ่น-เอกชนวางแผนธุรกิจยาก นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ ว่าการธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) แถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชนภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมนโยบายการเงินในวนันี ้โดยนายคโุรดะเตือนว่า เงินเยนท่ีทรุดตวัลงก าลงัส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น 
พร้อมทัง้ระบุว่าเงินเยนควรจะเคล่ือนไหวอย่างมีเสียรภาพ และสะท้อนถึงปัจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน นายคุโรดะกล่าวย า้ว่า BOJ 
จ าเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายเงินเฟ้อท่ีระดบั 2% อย่างมีเสถียรภาพและ
ยัง่ยืน นอกจากนี ้BOJ จะจบัตาความเคล่ือนไหวของตลาดปริวรรตเงินตราอย่างใกล้ชิด 

 (-) เงินเฟ้อญ่ีปุ่นเดือนพ.ค.ส่อเค้าพุ่งต่อ คาดยังคงสูงเกินเป้าที่ระดับ 2% ส านกัข่าวรอยเตอร์เปิดเผยผลส ารวจในวนันีบ้่งชีว้่า ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) พืน้ฐานของญ่ีปุ่ นในเดือนพ.ค. 2565 มีแนวโน้มปรับตวัขึน้ 2.1% จากปีก่อน ซึง่จะเป็นเดือนท่ี 2 ติดต่อกนัท่ีอตัราเงินเฟ้อสูงเกินเป้ าหมายท่ีระดบั 
2% ของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) อนึ่ง BOJ มีมตคิงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (Ultraeasy Monetary Policy) ไว้ท่ีระดบั -0.1% และคง
เป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ10 ปีไว้ท่ีประมาณ 0% ในการประชุมวนันี ้โดยการด าเนินนโยบายการเงินของ BOJ ยงัคงสวนทางกบั
ธนาคารกลางอ่ืน ๆ ทัว่โลกท่ีพากนัปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ และส่งผลให้เงินเยนทรุดตวัลงอย่างรุนแรง 

 (+/-) สหรัฐจ่อเปิดตัวโครงการโครงสร้างพืน้ฐานระดับโลกในการประชุม G7 รับมือแผน BRI ของจีน นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรึกษาความมัน่คง
แห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐจะเปิดตวัความร่วมมือด้านโครงสร้างพืน้ฐานระดบัโลกในการประชุมกลุ่ม G7 ท่ีเยอรมนีในช่วงปลายเดือนนี ้เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการรับมือกบัโครงการ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" (BRI) ของจีน นายซลัลิแวนกล่าวในงานวิชาการ ว่า "เม่ือท่านปธน.โจ ไบเดนเดินทางไปร่วม
ประชุม G7 ในครัง้นี ้ท่านจะเปิดตวัความร่วมมือด้านโครงสร้างพืน้ฐานระดบัโลกท่ีประกอบด้วยโครงสร้างพืน้ฐานทางด้านร่างกาย สุขภาพ และดิจิทลั 
ซึง่เราเช่ือว่าสามารถเป็นทางเลือกทดแทนสิ่งที่จีนเสนอให้กบัหลายสิบประเทศได้ และจะสร้างมลูคา่หลายแสนล้านดอลลาร์ในท้ายท่ีสดุ เม่ือเพิ่มเติมกบั
สิ่งท่ีพันธมิตร G7 ของเราจะท า" ทางด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ มีแผนจะเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม G7 ซึ่งจะมีขึน้ในวนัท่ี 26-28 มิ.ย. ท่ี
ประเทศเยอรมนี 

  
 

 
 

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  
 

-3.3** 2.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  
 

229K** 229K 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน พ.ค.  
 

1.70M** 1.82M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือน พ.ค.  
 

1.55M** 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 

 
 

 

 


