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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,823.60-1,833.21 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดปรับตวัลดลงตอ่อีก 6.37 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัจาก Bond Yield 10 ปี 
ดีดตวัขึน้ ประกอบกบัดชันีดาวโจนส์ท่ีปิดพุ่งขึน้ +2.15%, ดชันี S&P500 ปิด +2.45% และดชันี Nasdaq ปิด +2.51% ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยักดดนัราคาจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงั
สหรัฐ กลา่วว่ามีความเป็นไปได้ท่ีการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐจะตดิลบเป็นเวลา 2 ไตรมาส ซึง่เป็นเกณฑ์บ่งชีถ้ึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย แตเ่ธอเช่ือว่าเงินเฟ้อจะชะลอตวัลง ขณะท่ียงัคงมี
การจ้างงานเตม็ศกัยภาพ อย่างไรก็ตามด้าน ราคาบิตคอยน์ร่วงลงใกล้หลดุระดบั 20,000 ดอลลาร์ โดยถูกกดดนัจากดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ท่ีดิ่งลงกว่า 400 จุดในช่วงบ่ายวนันี ้ท่ามกลาง
ความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ณ เวลา 13.34 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ร่วงลง -3.97% แตะท่ี 20,009 ดอลลาร์ ประกอบกบัตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลง เน่ืองจากนกั
ลงทนุยงักงัวลเร่ืองภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางหลายแหง่ และมีแรงกดดนัจากค่าเงินเยนท่ีร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 24 ปี ประเดน็ดงักลา่วนีอ้าจช่วย
พยงุราคาทองค าไว้ได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้นกัลงทนุตดิตามนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แถลงการณ์รอบคร่ึงปีตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุสิภา 
ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่ทะลแุนวต้าน 1,841-1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้อาจจะเหน็การอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,816-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
22-06-2022 17:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,831.90 1,830.33 -1.57 -0.09 

Spot Silver ($) 21.66 21.40 -0.26 -1.20 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,840 30,870 30 0.10 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,830 30,840 10 0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,839.90 1,829.90 -10.00 -0.54 

Silver Futures (SVFM22)  21.77 21.40 -0.37 -1.70 

ดชันดีอลลาร ์ 104.43 104.53 0.10 0.10 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,816   1,800  1,786 

        1,841   1,858  1,879 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  
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แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาไม่สร้างระดับสูงสดุใหม่จากวันก่อนหน้า หรือ ไม่
สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,841 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจท าให้เกิดการอ่อนตวั
ลงของราคาแต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะเห็น
การดีดตวัขึน้ของราคาอีกครัง้  แต่หากยืนไม่อยู่ราคาอาจอ่อนตวัลงต่อทดสอบแนว
รับโซน 1,800-1,786  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,841-1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,816-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New ให้แบ่งขายออกขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ หากราคาทองค าขยบัขึน้ไม่
ผ่านแนวต้าน 1,841-1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ไมไ่ด้ (ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,858 
ดอลลาร์ต่อออนซ์)  ทัง้นี ้หากราคาอ่อนตวัสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,816 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ ทยอยปิดสถานะขายออกท าก าไร หรือหากรับความเสี่ยงได้ หรือราคา
ยืนไมอ่ยูใ่ห้ชะลอการปิดสถานะขายไปในโซน 1,800-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ยูเครนรับมอบปืนใหญ่อัตตาจร PzH 2000 จากเยอรมนี ส านกัขา่วซินหวัรายงานวา่ นายโอเลคซี เรซนิคอฟ รัฐมนตรีกลาโหมยเูครน เปิดเผยวา่ยเูครน
ได้รับปืนใหญ่อตัตาจรแพนเซอร์ฮาวอิตเซอร์ 2000 (PzH 2000) ขนาด 155 มิลลิเมตร จากเยอรมนีแล้ว นายเรซนิคอฟโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่าปืนใหญ่
อตัตาจร PzH 2000 พร้อมด้วยทหารยูเครนท่ีผ่านการฝึกอบรมให้ใช้อาวธุนี ้ได้เข้าร่วมกองก าลงัปืนใหญ่ของยูเครน โดยการส่งมอบครัง้นีถื้อเป็นแบบอย่าง
ความร่วมมือในการสนบัสนุนยูเครน นอกเหนือจากปืนใหญ่ PzH 2000 แล้ว ยเูครนยงัใช้ปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร จ านวน 5 รุ่น ได้แก่ เอ็ม777 (M777), 
เอฟเอช70 (FH70), เอ็ม109 (M109), เอเอชเอส แครบ (AHS Krab) และปืนใหญ่ซีซาร์ (Ceasar) อนึ่ง เมื่อเดือนพ.ค. นางแอนนาเลนา แบร์บอค รัฐมนตรี
ตา่งประเทศเยอรมนี เปิดเผยวา่รัฐบาลเยอรมนีอยู่ระหวา่งด าเนินงานเพื่อจดัหาอาวธุทนัสมยัให้กบัยเูครน 

 (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 400 จุด กังวลศก.ถดถอย-จับตาพาวเวลแถลงนโยบาย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 400 จุดในช่วงบ่ายวนันี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงัจากเฟดเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ณ เวลา 14.22 น.ตามเวลาไทย ดชันี
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ร่วงลง 468 จดุ หรือ -1.53% แตะท่ี 30,057 จดุ ทีมนกัวิเคราะห์ของบริษัทโกลด์แมน แซคส์เตือนว่า ขณะนีม้ีโอกาส 30% ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐ
จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดิมท่ีระดบั 15% โดยสาเหตสุว่นใหญ่มาจากผลกระทบของการท่ีเฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วขึน้และรุนแรงขึน้
เพื่อสกดัเงินเฟ้อ นกัลงทุนจบัตานายพาวเวลซึ่งมีก าหนดแถลงนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบคร่ึงปีต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารปร ะจ า
วฒิุสภาในวนันี ้(22 มิ.ย.) และจากนัน้จะแถลงตอ่คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภาผู้แทนราษฎรในวนัพรุ่งนี ้(23 มิ.ย.) 

 (+) เตือนบิตคอยน์อาจทรุดแตะ 1.3 หมื่นดอลล์ เหตุสภาพคล่องหดหลังแบงก์ขึน้ดบ. นายเอียน ฮาร์เน็ต ผู้ก่อตัง้และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้าน
การลงทนุของบริษัทแอบโซลทู สตราเทจี รีเสิร์ช (Absolute Strategy Research) คาดการณ์ว่า ราคาบิตคอยน์มีแนวโน้มร่วงลงสูร่ะดบัต ่าถึง 13,000 ดอลลาร์ 
ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงเกือบ 40% จากระดับปัจจุบัน "หากภาวะฟองสบู่คริปโทเคอร์เรนซีแตก ผมเช่ือว่าราคาบิตคอยน์จะด่ิงลงต ่าถึง 13,000 ดอลลาร์ 
สถานการณ์ในตลาดคริปโทฯ ในขณะนีข้ึน้อยู่กบัสภาพคลอ่ง เรามองวา่บิตคอยน์ไมไ่ด้เป็นทัง้สกลุเงินและไมไ่ด้เป็นสินค้าโภคภณัฑ์ และไมม่ีมลูคา่แตอ่ย่างใด" 
นายฮาร์เน็ตให้สมัภาษณ์ในรายการ "Squawk Box Asia" ของสถานีโทรทศัน์ซีเอ็นบีซีเมื่อวนัองัคาร (21 มิ.ย.) นายฮาร์เน็ตกล่าวว่า การพุ่งขึน้อย่างร้อนแรง
ของราคาบิตคอยน์ในอดีตท่ีผ่านมานัน้บง่ชีว้า่ บิตคอยน์ก าลงัเข้าสูว่งจรขาลงและมีแนวโน้มด่ิงลงราว 80% จากระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ ยกตวัอย่างเช่น
ในปี 2561 ราคาบิตคอยน์ทรุดตวัลงจนเกือบถึงระดบั 3,000 ดอลลาร์ หลงัจากพุง่ขึน้เกือบแตะระดบั 20,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2560 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ ตามดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในวนันีปิ้ดร่วงลงตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ โดยดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวพลิกปิดลบในวันนี ้96.76 จุด หรือ -0.37% จากนักลงทุนเทขายท าก าไรหลังดัชนีนิกเกอิปิดตลาดพุ่งแรงเมื่อวานนี ้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดท่ี 
3,267.20 จุด ลดลง 39.52 จุด หรือ -1.20% กังวลว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีน ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนีท่ี้ 
21,008.34 จดุ ร่วงลง 551.25 จดุ หรือ -2.56% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวนันีท่ี้ 2,342.81 จดุ ลดลง 66.12 จดุ หรือ -2.74% 

 (-) รัฐวิสาหกิจจีนทุ่มเม็ดเงินลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ คณะกรรมการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจจีน (SASAC) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจท่ี
บริหารโดยรัฐบาลกลางของจีนก าลงัเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการพลิกโฉมภาคอตุสาหกรรม รายงานระบุว่า ในปี 
2564 บริษัทกวา่ 700 แห่งในเครือของรัฐวิสาหกิจท่ีบริหารโดยรัฐบาลกลางเกือบ 70 แห่ง ได้ลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานใหม่คิดเป็นมลูคา่รวมกว่า 4 แสนล้าน
หยวน (ราว 5.96 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงปี 2564-2568 บริษัทเหลา่นีว้างแผนวา่จะลงทนุในโครงการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานใหม่กว่า 1,300 โครงการ 
โดยมีมลูค่าการลงทุนรวมกว่า 10 ล้านล้านหยวน SASAC เปิดเผยวา่ รัฐวิสาหกิจท่ีบริหารโดยรัฐบาลกลางมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 5.6% เมื่อเทียบรายปี ในช่วง 4 
เดือนแรกของปีนี ้ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า โครงสร้างพืน้ฐานใหม่หมายถึงโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั อจัฉริยะ และล า้สมยั ซึ่งรวมถึงโครงการท่ีเก่ียวข้องกบั
เครือขา่ย 5G, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) 

 (+/-) อังกฤษเผยเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ท านิวไฮรอบ 40 ปี เหตุราคาอาหารพุ่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 
ขององักฤษพุง่ขึน้ 9.1% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี และยงัสงูกว่าประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม G7 โดยดชันี CPI เป็นมาตรวดัเงิน
เฟ้อท่ีเกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ทัง้นี ้ดชันีราคา CPI เดือนพ.ค. สงูกว่าระดบั 9.0% ในเดือนเม.ย. เน่ืองจากราคาอาหารท่ีพุ่งสงูขึน้ ซึ่งกดดนัให้วิกฤติค่า
ครองชีพขององักฤษทวีความรุนแรงกว่าเดิม โดยตวัเลขดงักล่าวสอดคล้องกบัผลส ารวจความเห็นนกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจความเห็นของส านกัข่าวรอยเตอร์ 
เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี CPI เดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 0.7% สงูกวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 0.6% เล็กน้อย ส่วนราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ใช่แอลกอฮอล์ 
พุ่งขึน้ 8.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนมี.ค. 2552 ซึ่งปัจจัยจากเงินเฟ้อด้านราคาอาหารเป็นตวัเร่งให้ดชันี CPI ขององักฤษพุ่งเป็น
ประวติัการณ์ 

 

 
 

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.   5.41M** 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 

 
 

 

 


