
 

 

21 June 2022 
 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,831.80-1,842.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรับตวัลดลงต่ออีกเล็กน้อย 1.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยวานนี ้
ปริมาณการซือ้ขายในตลาดเบาบางปกต ิเน่ืองด้วยตลาดสหรัฐปิดท าการเน่ืองในวนัจนูทีนธ์ (Juneteenth) อีกทัง้ราคาทองค ายงัได้รับแรงกดดนัจากแนวโน้มท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะ
เดนิหน้าปรับขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกร้าวเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ จึงเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกของทองค า ในวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยักดดนัจาก นายเดวิด อเดลแมน อดีตเอกอคัรราชทตูสหรัฐระบวุ่า 
การยกเลิกการจดัเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนจะช่วยลดเงินเฟ้อ 1% ในสหรัฐ และฟืน้ฟูความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ตลาดยงัคงกงัวลถึงการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
หลายแห่งว่า อาจท าให้เศรษฐกิจโลกถดถอย อีกทัง้โจเซฟ บอร์เรล หวัหน้าฝ่ายนโยบายตา่งประเทศของสหภาพยุโรป (EU) เปิดเผยว่า EU ยืนกรานท่ีเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในยูเครนเพ่ือ
เปิดเส้นทางส าหรับการสง่ออกธญัพืชปริมาณหลายล้านตนั พร้อมระบวุ่า "ประเทศสมาชิกทัง้หมดจะสนบัสนนุยเูครนตราบเทา่ท่ีจ าเป็น" ประเดน็ท่ีกลา่วมานีอ้าจจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคา
ทองค าได้ ส าหรับวนันีแ้นะน าให้นกัลงทนุติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. ทัง้นีซ้ือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ หากราคาไม่สามารถฝ่าแนว
ต้านบริเวณ 1,860-1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ให้ระมดัระวงัแรงขายท าก าไรกดดนัราคาเพิ่มขึน้ ราคามีโอกาสท่ีจะปรับย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1,833-1,831 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
21-06-2022 17:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,838.27 1,834.18 -4.09 -0.22 

Spot Silver ($) 21.58 21.68 0.10 0.46 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,840 30,980 -30 -0.10 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,830 30,990 0 0.00 

Gold Online Futures (GOM22) 1,839.90 1,900.90 -8.30 -0.43 

Silver Futures (SVFM22)  21.77 23.84 -0.08 -0.33 

ดชันดีอลลาร ์ 104.48 104.11 -0.37 -0.35 

 

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:  ราคาพยายามทดสอบแนวต้านที่ 1,857-1,860 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายท าก าไร
เน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทดสอบระดับดังกล่าวจะมีแรงขายออกมาอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรับที่ 1,833-1,831 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,860-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,833-1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New แบง่ขายทองค าออกขายเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ หากราคาทองค าขยบัขึน้
ไม่ผ่านแนวต้าน 1,860-1,879 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่ได้ (ตดัขาดทุนสถานะขายหาก
ราคาผ่าน 1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์)  ทัง้นี ้หากราคาออ่นตวัสามารถยืนเหนือแนวรับ 
1,833-1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทยอยปิดสถานะขายออกท าก าไร หรือหากรับ
ความเสี่ยงได้ให้ชะลอการปิดสถานะขายไปในโซน 1,816 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) "โกลด์แมนแซคส์" เตือนมีโอกาสสูงขึน้ท่ีศก.สหรัฐจะถดถอย หลังเฟดเร่งขึน้ดบ. ทีมนกัวเิคราะห์ของบริษัทโกลด์แมน แซคส์ "ขณะนีเ้รามอง

ว่าความเส่ียงท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนัน้มีมากขึน้และใกล้เข้ามามากขึน้ โดยสาเหตุหลักคือความวิตกกังวลท่ีเพิ่มขึน้ว่า เฟดจะใช้

นโยบายคุมเข้มด้านการเงินในระดบัท่ีรุนแรงขึน้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ หากราคาพลังงานพุ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง แม้ว่าการด าเนินนโยบายดงักล่ าวจะท าให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงอย่างมากก็ตาม" ทัง้นี ้โกลด์แมน แซคส์คาดว่า ขณะนีมี้โอกาสถึง 30% ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 

2566 ซึง่เพิ่มขึน้จากก่อนหน้านีท่ี้คาดว่ามีโอกาสเพียง 15% และมีโอกาส 25% ท่ีเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถอยในปี 2567 หากเศรษฐกิจรอดพ้นจากการ

ถดถอยในปี 2566 ซึง่การคาดการณ์ดงักล่าวหมายความว่า มีโอกาส 48% ท่ีเศรษฐกิจจะถดถอยในอีก 2 ปีข้างหน้า เม่ือเทียบกบัตวัเลขคาดการณ์ก่อน

หน้านีท่ี้ระดบั 35% นอกจากนีไ้ด้คงคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 2/2565 ไว้ท่ี 2.8% แต่ได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์ในไตร

มาส 3/2565 ลงเหลือ 1.75%, ลดคาดการณ์ตวัเลขในไตรมาส 4/2565 ลงเหลือ 0.75% และลดคาดการณ์ตวัเลขในไตรมาส 1/2566 ลงเหลือ 1% 

 (+) วิจัยจีนชีว้ัคซีนโควิดของซิโนฟาร์มไม่สามารถป้องกันโอมิครอนบางสายพันธ์ุ  วารสาร The Lancet Infectious Diseases เผยแพร่งานวิจยั

จากประเทศจีนระบุว่า ไม่พบแอนติบอดีลบล้างฤทธ์ิเชือ้ไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยบางสายพนัธุ์ในผู้ ร่วมวิจยัท่ีฉีดวคัซีนของซิโนฟาร์มครบสองโดส

แล้ว แต่พบเม่ือได้รับการฉีดกระตุ้นด้วยวคัซีนบสูเตอร์ คณะผู้วจิยัระบวุา่ ไม่พบกระบวนการลบล้างฤทธ์ิไวรัสโอมิครอนสายพนัธุ์ย่อย เช่น สายพนัธุ์ย่อย 

BA.2.12.1 และ BA.4/BA.5 หรือพบเพียงเล็กน้อยในผู้ ท่ีได้รับวคัซีน BBIBP-CorV ของซโินฟาร์มครบสองโดสจ านวน 25 คน 

 (-) อดีตทูตมะกันแนะยกเลิกภาษีน าเข้าสินค้าจีนลดเงินเฟ้อ หนุนคะแนนนิยมไบเดน นายเดวิด อเดลแมน อดีตเอกอคัรราชทตูสหรัฐระบุว่า 

การยกเลิกการจดัเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนจะช่วยลดเงินเฟ้อ 1% ในสหรัฐ และฟืน้ฟคูวามเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ ซึง่จะช่วยสนบัสนนุประธานาธิบดีโจ ไบ

เดนแหง่สหรัฐในศกึเลือกตัง้กลางเทอมท่ีมีก าหนดจดัขึน้ในเดือนพ.ย.นี ้"แม้ทา่นประธานาธิบดีไบเดนจะมีอ านาจท่ีจ ากดัในการควบคมุเงินเฟ้อ แต่เขาก็

มีเคร่ืองมือส าคญัอยู่ในมือ โดยเป็นความสามารถในการผ่อนปรนแรงกดดนัต่อเศรษฐกิจสหรัฐและผู้บริโภคอเมริกันท่ีเกิดจากการจดัเก็บ ภาษีสินค้า

น าเข้าจากจีนมลูคา่กวา่ 3.7 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี" นายอเดลแมน ซึง่รับต าแหน่งเอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ าสิงคโปร์ในยุคของอดีตประธานาธิบดีบา

รัก โอบามากล่าว "นกัเศรษฐศาสตร์จ านวนมากต่างเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกนัว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) จะปรับลดลง 1% จากการยกเลิกภาษี

น าเข้าสินค้าจีน ซึง่มีความหมายต่อผู้บริโภคอเมริกันอย่างล้นเหลือ" "สงครามการค้าไม่เพียงแต่จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจจีนเ ท่านัน้ แต่

กลบัส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจสหรัฐด้วย" นายอเดลแมนกล่าว 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกจากแรงช้อนซือ้ ตลาดหุ้นเอเชียต่างพากันปิดปรับตัวขึน้ โดยมีแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ท่ีดีดตัวขึน้

มากกว่า 300 จดุในช่วงเช้านีใ้นการซือ้ขายนอกเวลาท าการ เน่ืองจากตลาดเร่ิมกลบัมาฟืน้ตวัหลงันกัลงทนุเทขายอย่างหนกัเม่ือสปัดาห์ก่อน อย่างไรก็ดี  

ตลาดยังคงกังวลถึงการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางหลายแห่งว่า อาจท าให้เศรษฐกิจโลกถดถอย โดยดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 21,559.59 จุด 

เพิ่มขึน้ 395.68 จดุ หรือ +1.87%, ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 26,246.31 จดุ พุ่งขึน้ 475.09 จดุ หรือ +1.84% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ 

(KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,408.93 จดุ เพิ่มขึน้ 17.90 จดุ หรือ +0.75% มีเพียงดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ีระดบั 3,306.72 จดุ ลดลง 8.71 จดุ หรือ -0.26% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก กลุ่มเคมีภัณฑ์-สินค้าโภคภัณฑ์หนุนตลาด หุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่ม

เคมีภณัฑ์ เหมืองแร่ และน า้มนั เน่ืองจากนกัลงทุนแห่ช้อนซือ้หุ้นราคาถูก หลงัเกิดแรงเทขายอย่างหนกัเม่ือสปัดาห์ท่ีผ่านมาท่ามกลางความหวัน่วิ ตก

เร่ืองเศรษฐกิจถดถอย ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 407.41 จดุ เพิ่มขึน้ 0.27 จุด หรือ +0.07% โดยปรับขึน้ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 3 หลงั

แตะระดบัต ่าสุดในรอบกว่า 1 ปีเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,335.15 จุด เพิ่มขึน้ 69.55 จุด หรือ +0.52% 

และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 5,943.52 จดุ เพิ่มขึน้ 23.43 จดุ หรือ +0.40%  

 

 

 

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. 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.   5.40M 5.61M 

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

 20.30น. 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 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   56.1 57.0 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.9 53.4 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 1.0M 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   590K 591K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

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

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

 
 

 

 

 


