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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบ 1,827.62-1,838.51 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 4.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ที่ร่วงลงสู ่ทา่มกลางความกงัวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ สว่นในวนันีมี้ปัจจยัหนนุช่วยพยงุจากยเูครนเรียกร้องให้บรรดาชาตพินัธมิตรของยเูครนเร่งจดัสง่อาวธุ
หนกั เพ่ือน าไปใช้ตอ่กรกระหน ่าโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่ท าลายภมูิภาคดอนบาสจากรัสเซีย อีกทัง้การทรุดตวัของตลาดอสงัหาริมทรัพย์จีนมีแนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงเศรษฐกิจถดถอย
ในจีนมากกว่าช่วงการระบาดโควิด-19 แตท่องค าถกูกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัดชันี PMI รวมภาคการผลติ-บริการขัน้ต้นยโูรโซนเดือนมิ.ย. ปรับตวั
ลดลงแตะ 51.9 เอสแอนด์พี โกลบอล กลา่วว่าหากตดัเดือนท่ีมีการลอ็กดาวน์ออกไป ตวัเลขดงักลา่วนบัว่าชะลอตวัรุนแรงที่สดุนบัตัง้แตว่ิกฤตการเงินโลกในเดือนพ.ย. 2551 ย ่าแย่ถึงขีดสดุ 
คืนนีต้ดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์, ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติขัน้ต้นเดือนมิ.ย., ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ
ขัน้ต้นเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล และสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ทัง้นีร้าคาแกว่งตวัในกรอบ แนะน าท าก าไรระยะสัน้พิจาราาแนว
ต้านโซน 1,847-1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ในการเปิดสถานะขายเก็งก าไรระยะสัน้ รอราคาอ่อนตวัลงหากไม่หลดุแนวรับปิดสถานะขายท าก าไรบริเวาโซน 1,823-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
23-06-2022 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.70 1,829.87 -6.83 -0.37 

Spot Silver ($) 21.38 21.19 -0.19 -0.89 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,870 30,920 50 0.16 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,840 30,980 140 0.45 

Gold Online Futures (GOM22) 1,829.90 1,832.20 2.30 0.13 

Silver Futures (SVFM22)  21.40 21.24 -0.16 -0.75 

ดชันดีอลลาร ์ 104.19 104.55 0.37 0.35 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,823   1,804  1,786 

        1,858   1,879  1,898 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
เม่ือราคาปรับตัวขึน้ยังคงเกิดแรงขายอ่อนตัวลง หากราคาดีดตัวขึน้ระยะสัน้ไม่
สามารถทรงตัวเหนือแนวต้านโซน 1,847-1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจเกิดแรง
ขายให้ราคาออ่นตวัลงประเมินวา่แนวรับบริเวาโซน 1,823-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
แตห่ากสามารถยืนได้ มีแนวโน้มขึน้ที่ราคาจะฟืน้ตวัขึน้ทดสอบโซนแนวต้านอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวา 
1,847-1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวา 
1,823-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New ราคาทองค ามีจดุเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะสัน้ในบริเวา 1,847-1,858 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากยืน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) รอปิดสถานะ
ขายหากราคาออ่นตวัลงบริเวาแนวรับโซน 1,823-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ผู้น ายูเครนวอนชาติพันธมิตรเร่งจัดส่งอาวุธหนัก หลังถูกรัสเซียถล่มไม่ยัง้ ประธานาธิบดีโวโลดเิมียร์ เซเลนสกีแหง่ยูเครนเปิดเผยวา่ รัสเซียได้
กระหน ่าโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่โดยหวงัท าลายภูมิภาคดอนบาสทัง้หมด และได้เรียกร้องให้บรรดาชาตพินัธมิตรของยูเครนเร่งจัดส่งอาวธุหนกั
เพ่ือน าไปใช้ต่อกรกบัรัสเซียในสมรภูมิรบ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางด้านการทูตนัน้ บรรดาผู้น าชาติยุโรปจะหารือกนัอย่างเป็นทาง การในการ
ประชุมสดุยอดท่ีกรุงบรัสเซลส์ ในวนันีเ้พ่ือพิจาราาเก่ียวกบัการท่ียเูครนขอเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยโุรป (EU) หลงัเผชิญศกึนองเลือดมานาน 4 เดือน ซึง่
คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพนัราย อีกทัง้ยงัท าให้ประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพลีภ้ยัและท าลายเมืองต่าง ๆ ในยูเครนจนราบเป็นหน้ากลอง "ด้วยเ หตุนี ้
เราจงึคอยเร่งเร้าให้พนัธมิตรจดัส่งอาวธุมายงัยูเครน เราต้องการความเสมอภาคในสนามรบโดยด่วน เพ่ือยับยัง้และกวาดต้อนข้าศกึให้พ้นจากพรมแดน
ยเูครน" 

 (+) นักวิเคราะห์คาดตลาดอสังหาฯทรุดเส่ียงท าเศรษฐกิจจีนถดถอยมากกว่าโควิด  การทรุดตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนมีแนวโน้มท่ีจะ
สะท้อนนัยยะทางเศรษฐกิจมากกว่าท่ีเป็นอยู่ ขาะท่ีทั่วโลกต่างจับตามองผลกระทบจากการล็อกดาวน์ทางเศรษฐกิจในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง ส านั ก
ข่าวบลมูเบร์ิกรายงานวา่ ดชันีชีว้ดัยอดขายอพาร์ทเมนต์และบ้านของจีน ร่วงลงตอ่เน่ืองเป็นเดือนท่ี 11 เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นสถิติท่ีร่วงลงยาวนานท่ีสุด
นบัตัง้แต่จีนพฒันาตลาดอสงัหาริมทรัพย์เม่ือช่วงทศวรรษ 1990 ขาะที่ดีมานด์ด้านการบริการและสินค้าโภคภาัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างบ้านและ
ยอดขายบ้านคิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัาฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) "น่ีเป็นช่วงขาลงครัง้รุนแรงท่ีสุดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่วง
ระยะเวลาการหดตวัยงักินเวลานานกวา่เม่ือปี 2551 และ 2557 ซึง่ส่งผลกระทบตอ่ตลาดสินค้าโภคภาัฑ์ทัว่โลก เน่ืองจากจีนมีความต้องการน าเข้าเหล็ก
และทองแดงลดลง" นายลู่ ถิง หวัหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโนมูระ โฮลดิงส์ กล่าว ทัง้นีท้างด้านโกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ผลกระทบท่ีเกิดขึ ้นในภาค
อสงัหาริมทรัพย์ของจีนนัน้ คาดวา่จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนหดตวัลง 1.4% ในปีนี ้ 

 (+) จีนจวกสหรัฐส่ังแบนสินค้าซินเจียงละเมิดกฎการค้าระหว่างประเทศ สภาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มแห่งชาติของจีน (CNTAC) เปิดเผยในวนัพุธ 
(22 มิ.ย.) วา่ การท่ีสหรัฐสัง่ห้ามน าเข้าสินค้าทัง้หมดจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอยุกร์ูนัน้ ถือเป็นการละเมิดกฎเศรษฐกิจและการค้าระหวา่งประเทศ 
CNTAC ระบุว่า สภาฯ คดัค้านอย่างมากต่อการสั่งแบนของสหรัฐ ซึ่งการกระท าของสหรัฐเป็นการปราบปรามท่ีมุ่งร้ายต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน 
ตลอดจนเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อความปลอดภยัและเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อปุทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอทัว่โลก และส่งผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของคนงานในอตุสาหกรรมสิ่งทอทัว่โลก 

 (-) ดัชนี PMI รวมภาคการผลิต-บริการขัน้ต้นยูโรโซนเดือนมิ.ย.ปรับตัวลดลง เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวม
ภาคการผลิตและบริการขัน้ต้นของยูโรโซน ปรับตวัลดลงแตะ 51.9 ในเดือนมิ.ย. 2565 จากระดบั 54.8 ในเดือนพ.ค.  นายคริส วิลเลียมสนั หวัหน้านัก
เศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจของเอสแอนด์พี โกลบอล มาร์เก็ต อินเทลลิเจนซ์ กล่าววา่ "หากตดัเดือนท่ีมีการล็อกดาวน์ออกไป ตวัเลข PMI รวมขัน้ต้นเดือน
มิ.ย.นบัว่าชะลอตวัรุนแรงท่ีสุดนบัตัง้แต่วิกฤตการเงินโลกในเดือนพ.ย. 2551 ย ่าแย่ถึงขีดสุด" อย่างไรก็ดี ดชันี PMI ยงัคงอยู่สูงกว่าระดบั 50 ซึง่บ่งชีว้่า 
ภาคธุรกิจของยูโรโซนยงัคงมีการขยายตวั 16 เดือนติดตอ่กนั แต่ในอตัราท่ีชะลอตวัลง นายวิลเลียมสนักล่าวเพิ่มเติมวา่ การชะลอตวัครัง้ นีส้่งสญัญาา
ว่า ผลิตภัาฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) า สิน้ไตรมาส 2/2565 เติบโตเพียง 0.2% ซึ่งต ่ากว่าอัตรา 0.6% า สิน้ไตรมาสแรกมาก โดย GDP มี
แนวโน้มจะต ่ายิ่งกวา่นีใ้นช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกจากแรงซือ้ของนักลงทุน หลังปรับตัวรับเฟดเร่งขึน้ดบ.  ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่จากแรงช้อนซือ้ 
โดยนกัลงทนุเร่ิมปรับตวัรับผลกระทบท่ีจะตามมาจากการท่ีธนาคารกลาง (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงัจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดก
ล่าวว่า เฟดมีความมุ่งมั่นท่ีจะสกดัเงินเฟ้อให้ชะลอตวัลง โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดเพิ่มขึน้ 52.95 จุด หรือ +1.62%  ในวนันี ้หลงัจาก
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีนให้ค ามั่นว่าจะผลักดนัเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายในปีนี ,้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวก 265.53 จุด หรือ 
+1.26% และดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวก 21.70 จุด หรือ +0.08% จากการปรับตัวขึน้ของหุ้นกลุ่มการขนส่ง ท่ามกลางควา มหวงัว่า ความ
ต้องการเดนิทางจะเพิ่มขึน้ในญ่ีปุ่ น มีเพียงดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ท่ีปิดลดลงวนันี ้28.49 จดุ หรือ -1.22% 

 

 
 

 
 

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.   5.41M** 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   52.0** 54.8 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.4** 55.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.0** 54.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.8** 56.1 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.4** 54.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.4** 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 าคญัของเหตกุารา์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

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

 
 

 

 


