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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,820.70-1,829.36 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค ากลบัมาปิดปรับตวัลดลง 4.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐท่ีออกมาดีเกินคาด ทัง้ดชันี pending home sales และยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทน อีกทัง้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีของสหรัฐ ปรับตวัขึน้สูร่ะดบั 3.22% สว่นในวนันี ้
มีปัจจัยหนุนจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย แถลงว่าได้ประกาศให้คณะนกัการทตูกรีซ จ านวน 8 คน เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา และให้พวกเขาออกจากประเทศภายใน 8 วนั เพ่ือ
ประท้วงการขบัไลค่ณะนกัการทตูรัสเซียในกรีซ รวมถึงกรณีกรีซจดัหาอาวธุให้กบัยเูครน ประกอบกบัผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศปีเตอร์สนั (PIIE) เผยรัสเซียอาจยุติ
การล าเลียงก๊าซผ่านทอ่สง่ทัง้หมดไปยงัยโุรปได้ พร้อมเตือนให้ G7 เตรียมรับมือ อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกนั G7 ก็ได้มีการประกาศตัง้งบ 5 พนัล้านดอลล์ แก้ปัญหาอาหารขาดแคลนทัว่
โลก ประกอบกบัดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้กว่า 100 จดุในช่วงบ่าย ปัจจยัเหล่านีอ้าจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีราคาบ้านจาก S&P/CS, ดชันีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก CB และดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดริชมอนด์ ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้ฝ่ังซือ้โดยมีแนวรับบริเวณ 1,818-1,812 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้
ควรแบ่งขายท าก าไรบ้างสว่นหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,839-1,848 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่เพ่ือรอท าก าไรท่ีโซนแนวต้าน 1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
28-06-2022 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.80 1,825.45 3.65 0.20 

Spot Silver ($) 21.13 21.28 0.15 0.71 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,870 30,470 -400 -1.30 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,890 30,480 -410 -1.33 

Gold Online Futures (GOU22) 1,852.40 1,839.20 -13.20 -0.71 

Silver Futures (SVFU22)  21.82 21.57 -0.25 -1.15 

ดชันดีอลลาร ์ 103.94 103.96 0.01 0.01 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,812   1,800  1,786 

        1,848   1,865  1,888 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากวันนีร้าคาเคลื่อนไหวในกรอบ หรือยืนเหนือแนวรับ 1,818-1,812 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ อาจเกิดการฟื้นตัวขึน้ในระยะสัน้ และมีแรงซือ้เก็งก าไรส่งผลให้ราคาดีด
กลบัชว่งสัน้ๆ เบือ้งต้นอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้หากราคายงัไมมี่ปัจจยั
ใหมม่าดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวต้านที่ 1,839-1,848 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,839-1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,812 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,818-1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,848 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New รอเปิดสถานะซือ้เพื่อลงทุนระยะสัน้  โดยใช้บริเวณ  1,818-1,812 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุ 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้ตดัขาดทนุและชะลอการเข้า
ซือ้ออกไป ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากไม่
ผ่านแนวต้าน 1,839-1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าผ่านชะลอการท าก าไรไปที่โซน
แนวต้าน 1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ยุโรปเตรียมรับมือผลกระทบ หากรัสเซียชัตดาวน์ท่อส่งก๊าซทัง้หมด เจฟฟรีย์ ชอตต์ ผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศปีเตอร์สนั 
(PIIE) เปิดเผยกบัส านกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า การท่ีรัสเซียจะยุติการล าเลียงก๊าซผ่านท่อส่งทัง้หมดไปยงัยโุรปนัน้ มีโอกาสเกิดขึน้ ได้ พร้อมกบัเตือนให้กลุ่มประเทศ 
G7 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดงักลา่วท่ีอาจจะเกิดขึน้ในระยะใกล้นี ้ซึง่จะสง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่เศรษฐกิจของยุโรป เขากลา่ววา่ "ท่ีผ่านมานัน้รัสเซียได้
ระงบัการส่งก๊าซไปยงัเยอรมนีและระงบัการล าเลียงก๊าซผ่านทางยูเครน ดงันัน้การชตัดาวน์ท่อส่งก๊าซทัง้หมดไม่ใช่เร่ืองท่ีจะเป็นไปไม่ได้ นายชอตต์กล่าวว่า 
"ในขณะท่ีทัว่โลกยงัคงกดดนัรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีส่งทหารรุกรานยเูครนนัน้ ยโุรปก็ก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีตงึเครียดเช่นกนั ย่ิงทัว่โลกยงัคงเดินหน้าเป็น
ปรปักษ์กับรัสเซีย ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ก็ย่ิงตอบโต้กลบัมา และอาจจะตอบโต้จนถึงขัน้ตดัการส่งก๊าซทัง้หมดให้กบัยุโรป ผมคาดว่าสถานการณ์
ดงักลา่วอาจจะเกิดขึน้ในไมช้่านี"้ 

 (+) รัสเซียไล่นักการทตูกรีซ 8 คนออกจากประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศรัสเซียออกแถลงการณ์วา่ รัสเซียได้ประกาศให้คณะนกัการทตูกรีซ จ านวน 8 
คน เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา (personae non gratae) และมีค าสั่งให้พวกเขาออกจากประเทศภายใน 8 วัน แถลงการณ์ระบุว่า เอกาเตรินี นัสซิกา 
เอกอคัรราชทูตกรีซประจ ารัสเซีย ถกูเรียกพบท่ีกระทรวง เพื่อประท้วงการขบัไลค่ณะนกัการทตูรัสเซียในกรีซ รวมถึงกรณีกรีซจดัหาอาวธุและอปุกรณ์ทางทหาร
ให้ยูเครน ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่มาตรการดงักลา่วถือเป็นการตอบโต้โดยตรงตอ่การกระท าอนัเป็นปฏิปักษ์ของทางการกรีซ และรัสเซียจะด า เนินการตอบ
โต้อีกในกรณีจ าเป็นหากกรีซยงัคงใช้แนวทางตอ่ต้านรัสเซียตอ่ไป 

 (+) สหรัฐพบเดก็ตดิเชือ้โควดิเกือบ 3.3 แสนรายในรอบ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส านกัขา่วซินหวัรายงานวา่ เมื่อวนัจนัทร์ (27 มิ.ย.) สถาบนักมุารเวชศาสตร์
อเมริกา (AAP) และสมาคมโรงพยาบาลเดก็ (CHA) เปิดเผยวา่ สหรัฐพบเด็กติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 เกือบ 330,000 ราย ในช่วง 4 สปัดาห์ท่ีผา่นมา รายงานระบุ
ว่า สหรัฐพบเด็กติดเชือ้เกือบ 68,000 ราย ในสัปดาห์ท่ีสิน้สุดวันท่ี 23 มิ.ย. สูงกว่าช่วงสัปดาห์ของวันท่ี 24 มิ.ย.เมื่อปีก่อน ซึ่งพบเด็กป่วย 8,400 ราย 
นอกจากนี ้สหรัฐพบเดก็ป่วยติดเชือ้ไวรัสเพิ่มประมาณ 5.8 ล้านรายในปี 2565 สง่ผลให้มีเดก็ติดเชือ้สะสมกว่า 13.6 ล้านรายแล้ว นบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาด
ภายในประเทศ  

 (-) กลุ่ม G7 ประกาศตัง้งบ 5 พันล้านดอลล์ แก้ปัญหาอาหารขาดแคลนทั่วโลก ส านกัขา่วซีเอ็นเอ็นรายงานวา่ กลุ่มผู้น าประเทศ G7 ประกาศจดัหาทุน
สงูถึง 5 พนัล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหาความมัน่คงด้านอาหารทั่วโลกในวนันี ้(28 มิ.ย.) นับเป็นมาตรการล่าสุดในการตอบโต้ผลกระทบระดบัโลกจากกรณี
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน สัง่กองทพัรัสเซียบกุยูเครน เงินทนุดงักล่าวมากกว่าคร่ึงหนึ่งจะมาจากสหรัฐ โดยรัฐบาลปธน.โจ ไบเดน ประกาศวา่จะมอบเงิน 
2.76 พนัล้านดอลลาร์เพื่อสนบัสนุนมาตรการนีใ้นประเทศและองค์กรระดบัภมูิภาคกว่า 47 แห่ง เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูในรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยกบัผู้สื่อขา่วในวนันี ้
วา่ เงินดงักลา่วจะประกอบด้วยเงินช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมโดยตรงมลูค่า 2 พนัล้านดอลลาร์ และอีก 760 ล้านดอลลาร์ "ส าหรับความช่วยเหลือด้านอาหาร
ในระยะใกล้และระยะกลางท่ียัง่ยืน เพื่อช่วยยกระดบัความยืดหยุ่นและผลิตภาพของระบบอาหารทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ีเปราะบาง" 

 (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดขึน้กว่า 100 จุด ขานรับจีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้กว่า 100 จุดในช่วงบ่ายวนันี ้ขานรับ
รายงานท่ีว่า รัฐบาลจีนประกาศผ่อนคลายมาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ เวลา 13.39 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์
ฟิวเจอร์ปรับตวัขึน้ 140 จดุ หรือ 0.45% แตะท่ี 31,561 จดุ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึน้  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าบริเวณกรอบล่าง 135 เยน หลงัอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึน้เมื่อคืนนี ้จนท าให้ตลาดคาดการณ์วา่ อตัราดอกเบีย้ของญ่ีปุ่ นกบัสหรัฐจะทิง้ช่วงห่างกนัมากขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 135.25-135.26 เยน เทียบกับ 135.43-135.53 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 135.06-135.09 เยนท่ีตลาด
โตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ได้แรงหนุนจากกลุ่มโภคภัณฑ์ หุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนุนจากการการปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกบั
โภคภณัฑ์และผู้ผลิตยานยนต์ หลงัจีนผ่อนปรนการบงัคบัใช้มาตรการกกัตวัเพื่อป้องกนัโรคโควิด-19 ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการกล่าวสนุทรพจน์ของนางคริสติน 
ลาการ์ด ประธานธนาคากลางยโุรป (ECB) ในวนันีต้ามเวลาท้องถ่ิน ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 416.04 จดุ เพิ่มขึน้ 0.95 จดุ หรือ +0.23% 
โดยปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 3 หลงันกัลงทนุคลายวิตกเร่ืองการเร่งใช้นโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ดชันี DAX 
ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,264.62 จดุ เพิ่มขึน้ 78.55 จุด หรือ +0.60% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,099.15 จุด เพิ่มขึน้ 
51.84 จดุ หรือ +0.86%  

 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 27 มิ.ย. วนัท่ี 1 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.   0.7%** 0.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค.   0.7%** -3.9% 

วนัองัคารท่ี 28 มิ.ย. วนัท่ี 2 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนเม.ย.โดย S&P/CS   21.2% 21.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก CB   100.0 106.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด์   -11 -9 

วนัพธุท่ี 29 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.4% -1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   - 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

วนัศกุร์ท่ี 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - 56.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค.   - 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


