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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,834.61-1,845.95 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมากลบัมาปิดปรับตวัลดลง 17.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการ
แข็งค่าของดชันีดอลลาร์ ประกอบกับ เจ้าหน้าท่ีเฟดออกมาแสดงความเห็นในเชิง Hawkish อาท ินายนีล แคชแครี ประธานเฟดมินเนอาโพลิส ที่กล่าวในวนัศกุร์ว่า เขาจะสนบัสนนุให้เฟด
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.75% ในเดือนหน้า ในวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยัหนนุช่วยพยงุจากประธานาธิบดีโวโลดเิมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายเูครนคาดว่ารัสเซียจะยกระดบัการโจมตี เน่ืองจากกลุ่ม
ผู้น าสหภาพยุโรป (EU) อาจพิจารณาลงนามรับรองสถานะให้ยูเครนเป็นผู้สมคัรเข้าร่วมการประชุมสดุยอดในสปัดาห์นี ้ประกอบกับนกัลงทนุวิตกเก่ียวกบัแนวโน้มท่ีจะเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย หลงัจากธนาคารกลางทัว่โลกพยายามท่ีจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดกัน้เงินเฟ้อ  อย่างไรก็ตามสกุลดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเน่ืองเม่ือเทียบเยน ประกอบกับหุ้นบริษัทพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ของจีนพุ่งขึน้ หลงัธนาคารกลางจีนประกาศคงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ลกูค้าชัน้ดี (LPR) ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับวนันีแ้นะน าให้ตดิตามการเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจฝ่ังยโุรป อียูจะเปิดเผยการผลติภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. ด้านสหรัฐไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ ทัง้นีแ้นะน ารอราคาอ่อนตวัลงใกล้โซนแนวรับ 1,831-1,816  หากสามารถ
ยืนได้ แนะน าเข้าซือ้ โดยการลงทนุวนันีจ้งึเน้นไปท่ีการท าก าไรในกรอบ รอขายท าก าไรเม่ือราคาปรับตวัขึน้ แตไ่ม่ควรลงทนุจ านวนมากเพ่ือควบคมุเสี่ยง เน่ืองจากปริมาณการซือ้เบาบาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20-06-2022 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,839.30 1,839.31 0.01 0.00 

Spot Silver ($) 21.64 21.64 0.00 0.00 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,980 30,920 -60 -0.19 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 31,010 30,940 -70 -0.23 

Gold Online Futures (GOM22) 1,850.60 1,842.00 -8.60 -0.46 

Silver Futures (SVFM22)  21.94 21.75 -0.19 -0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 104.70 104.32 -0.38 -0.36 

 

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:   
หากราคาทองค าไมส่ามารถยืนเหนือต้าน 1,858-1,860  ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ความ
แข็งแกร่งของราคาทองค ายังน้อย ท าให้การลงทุนอาจต้องเก็งก าไรในลักษณะรอ
จงัหวะเข้าซือ้เม่ือราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบโซนแนวรับ 1,831-1,816 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  ถ้าสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ จะเกิดแรงซือ้เพ่ิมขึน้  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,858-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,831-1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แนะน ารอจังหวะเข้าซือ้ หากราคาย่อตัวลงมาและไม่หลุดแนวรับ 
1,831-1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และ
ขายให้ทยอยท าก าไรหากราคาดีดตัวขึน้ไปทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,858-1,860  
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) หัวหน้าทูต EU ชีรั้สเซียขัดขวางส่งออกธัญพืชยูเครนเป็นอาชญากรรมสงคราม นายโจเซฟ บอร์เรล หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีทตูของสหภาพยุโรป 
(EU) เปิดเผยวนันี ้(20 มิ.ย.) ว่า การท่ีรัสเซียขัดขวางการส่งออกธัญพืชจากยูเครนกว่าหลายล้านตนัถือเป็นอาชญากรรมสงคราม นายบอร์เรลได้ให้
สมัภาษณ์กบันกัข่าวว่า "เราขอเรียกร้องให้รัสเซียยกเลิกการปิดกัน้ท่าเรือยูเครน... ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้เลยว่าข้าวสาลีหลายล้ านตนัยงัคงถูก
ปิดกัน้ไว้ในยูเครนในขณะที่ผู้คนทัว่โลกก าลงัทกุข์ทรมานจากความอดอยาก" และเสริมว่า "น่ีเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างแท้จริง ผมนึกไม่ออกว่ามนั
จะยาวนานไปกว่านีไ้ด้อย่างไร" ทัง้นี ้ยูเครนคือหนึ่งในซพัพลายเออร์ข้าวสาลีชัน้น าของโลก แต่การส่งออกต้องหยุดชะงกั โดยข้าวสาลีกว่ า 20 ล้านตนั
ต้องตดิอยู่ในคลงัสินค้านบัตัง้แต่รัสเซียรุกรานยเูครนและปิดกัน้ท่าเรือต่าง ๆ ของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัสเซียปฏิเสธความรับผิดชอบเร่ืองวกิฤตอาหาร 
โดยกล่าวโทษวา่การคว ่าบาตรของชาตติะวนัตกเป็นสาเหตขุองภาวะขาดแคลนอาหารซึง่ท าให้ราคาอาหารพุ่งสงูขึน้ทัว่โลก 

 (+) ผู้น าจีนเผยการค้ากับรัสเซียจ่อแตะระดับประวัติการณ์เร็ว ๆ นี ้ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง แห่งประเทศจีนย า้ถึงพันธสญัญาด้านการค้าระหว่าง
จีนกับรัสเซีย แม้ชาติตะวนัตกพร้อมใจกันออกมาตรการคว ่าบาตรรัสเซีย เพ่ือลงโทษการท่ีรัสเซียรุกรานยูเครนตัง้แต่ปลายเดือนก.พ.ท่ีผ่า นมา "ขณะนี ้
ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนเพิ่มสูงขึน้เร่ือย ๆ โดยการค้าในช่วงคร่ึงแรกของปีนีค้ิดเป็นตัวเลขม หาศาล และคาดว่าจะแตะระดับสูงเป็น
ประวตัิการณ์อีกครัง้ในช่วงไม่ก่ีเดือนข้างหน้า ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมืออนัยอดเย่ียมระหว่างสองประเทศได้เป็นอย่างดี" ส านักข่าวซีเอ็นบีซี
รายงานว่า ปธน.สีเปิดเผยเร่ืองการค้าดงักล่าวในการประชมุเตม็คณะของการประชมุเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผ่านระบบทางไกล ซึง่
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม กรมศลุกากรจีนระบุว่า มลูค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียรวมทั ง้สิน้อยู่ท่ี 6.581 
หม่ืนล้านดอลลาร์ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้ซึง่เพิ่มขึน้ 28.9% จากปีก่อนหน้า รายงานระบุว่า จีนปฏิเสธท่ีจะเรียกเหตท่ีุรัสเซียโจมตียูเครนว่าเป็นการ
รุกราน  

 (+) จีนน าเข้าน า้มันจากรัสเซียมากสุดเป็นประวัติการณ์ แซงหน้าซาอุดีอาระเบีย  ส านกังานศลุกากรจีน (GAC) รายงานว่า จีนน าเข้าน า้มันดิบ
จากรัสเซียในเดือนพ.ค.พุ่งขึน้ 55% แตะระดบั 8.42 ล้านตนั ซึง่เป็นระดบัสูงสดุเป็นประวตัิการณ์ และสงูกว่ายอดน าเข้าน า้มนัดิบจากซาอุดีอาระเบียซึง่
อยู่ท่ี 7.82 ล้านตนั ทัง้นี ้จีนหนัไปน าเข้าน า้มนัดิบจากรัสเซียมากกว่าซาอดุีอาระเบีย เน่ืองจากโรงกลัน่ของจีนสามารถซือ้น า้มนัจากรัสเซียในราคาถกูลง 
หลังจากชาติตะวนัตกประกาศแบนน าเข้าน า้มันจากรัสเซียเพ่ือตอบโต้การใช้ก าลังทหารรุกรานยูเครน สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ซาอุดีอาระเบีย
กลายเป็นซพัพลายเออร์อนัดบัสองของจีน 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน นักลงทุนคาดเฟดเร่งปรับขึน้ดอกเบีย้ สกลุเงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้เทียบเยนในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียว เคล่ือนไหว
ท่ีกรอบ 135 โดยนกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์จากการคาดการณ์วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในเชิงรุก ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.77-134.78 เยน เทียบกบั 134.88-134.98 เยนท่ีนิวยอร์ก และ 134.27-
134.31 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17:00 น.ของเม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

 (-) หุ้นบริษัทอสังหาฯจีนพุ่ งแรงเช้านี ้หลังแบงก์ชาติจีนตรึงดอกเบีย้ LPR ราคาหุ้นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนพุ่งขึน้ในช่วงเช้านี ้
หลงัจากธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบีย้เงินกู้ลูกค้าชัน้ดี (LPR) ประเภท 1 ปีท่ีระดบั 3.7% และคงอัตราดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปีเอาไว้ท่ี
ระดับ 4.45% ในวันนี ้ทัง้นี  ้หุ้ น China Resources Land พุ่งขึน้ 7.1%, หุ้ น China Overseas Land & Investment ดีดขึน้  6.9%, หุ้ น Agile Group 
Holdings พุ่ งขึ น้  7.9%, หุ้ น  Seazen Group ทะยานขึ น้  12% ส่ วนหุ้ น  China Vanke, หุ้ น  Longfor Group Holdings และหุ้ น  Guangzhou R&F 
Properties พุ่งขึน้ 4.6%, 5.6% และ 8.7% ตามล าดบั ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบีย้ LPR ในวนันี ้สวนทางกับธนาคารกลางทัว่โลกท่ีเร่ิม
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อยจากหุ้นกลุ่มการเงิน ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเพียงเล็กน้อยในวนันี ้เน่ืองจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มการเงิน
และสินค้าอุปโภคบริโภคถูกบดบงัจากหุ้นกลุ่มวสัดุและอุตสาหกรรมท่ีปรับตวัลดลง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 403.38 จุด เพิ่มขึน้ 
0.13 จุด หรือ +0.03% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,207.79 จุด เพิ่มขึน้ 81.53 จุด หรือ +0.62% ขณะท่ีดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 5,901.58 จดุ เพิ่มขึน้ 18.93 จดุ หรือ +0.32% 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 20 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   1.6%** 1.8% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัจนูทีนธ์ (Juneteenth)   - - 

วนัองัคารท่ี 21 มิ.ย. 11.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.   5.40M 5.61M 

วนัพธุท่ี 22 มิ.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   9.1% 9.0% 

 10.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 มิ.ย. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.0 54.8 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   54.6 55.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.9 54.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.6 56.1 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.8 54.6 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.0 53.4 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   227K 229K 

 10.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.1 57.0 

 10.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.9 53.4 

 11.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 11.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 24 มิ.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.จาก  Ifo   91.8 93.0 

 11.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   590K 591K 

 11.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 11.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่17 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


