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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
1/07/2565 12:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,806.20 1,802.23 -3.97 -0.22 

Spot Silver ($) 20.24 20.06 -0.18 -0.89 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,480 30,510 30 0.10 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,480 30,500 20 0.07 

Gold Online Futures (GOU22) 1,826.50 1,816.40 -10.10 -0.55 

Silver Futures (SVFU22)  20.91 20.38 -0.53 -2.53 

ดชันดีอลลาร ์ 104.74 104.91 0.17 0.16 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
แมร้าคาทองค ามีการฟ้ืนตวัขึน้หลงัจากทิง้ตวัลงวานนี ้ แต่ระยะสัน้
หากราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้น 1,821-1,834 ดอลลารต์่อออนซ์
ได ้อาจจะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาเพื่อสะสมแรงซือ้ในโซน 
1,800-1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่ไดร้าคาอาจอ่อนตัวลง
ทดสอบแนวรบัถดัไปโซน 1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์ระดบัต ่าสดุของ
เดือน พ.ค. 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
หาจงัหวะเปิดสถานะขาย หากราคาปรบัตวัขึน้ไม่ผ่านโซนแนวตา้น 
1,821-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดสถานะขายลง หากราคา
ผ่านแนวตา้นโซน 1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้อาจทยอยแบ่งปิด
สถานะซือ้ หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรบัโซนที่ 1,797-1,786  
ดอลลารต์่อออนซ ์ 
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สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงอีก 10.40 ดอลลารต์่อออนซ ์จากแรงขายท าก าไร นอกจากนี ้ยงัไดร้บัแรงกดดนัจากการดิ่งลงของสินคา้โภคภณัฑใ์นวงกวา้ง 
ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจท่ีอาจกระทบต่อดีมานด ์ทัง้นี ้ สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. รว่งลง 3.7%  ส่วนโลหะเงินปรบัตวัลดลง 1.8% สู่
ระดบั 20.33 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าขยบัตวัลงมาจากช่วงเชา้ของวนัและไดเ้คล่ือนไหวในทิศทาง Sideway อยู่ในกรอบ 1,800.50-1,807.63 ดอลลารต์่อออนซ ์
โดยมีปัจจยับวกช่วยพยงุราคาทองค าจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีความเช่ือมั่นของกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่ นในไตรมาส 2/2565 ปรับตวัลงติดต่อกนั
เป็นไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากผลกระทบของตน้ทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ รวมทัง้ปัญหาห่วงโซอ่ปุทานติดขดัท่ีเกิดจากการท่ีจีนใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 
อีกทัง้ ราคาบิตคอยนร์ว่งลงใกลห้ลดุระดบั 19,000 ดอลลาร ์ต ่ากว่าระดบั 700,000 บาทในวนันี ้ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามราคา
ทองค าก็มีปัจจยักดดนัจากผลส ารวจซึง่มารกิ์ตจดัท ารว่มกบัไฉซินระบวุา่ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวัรวดเรว็ท่ีสดุในรอบ 13 เดือน โดยได้
แรงหนนุจากการผลิตท่ีฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย
เดือนมิ.ย.จากเอสแอนดพี์ โกลบอล,ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสถาบนัจดัการดา้นอปุทานของสหรฐั (ISM) และขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยดา้นการก่อสรา้งเดือนพ.ค. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) บิตคอยน์ร่วงต ่ากว่า 700,000 บาท จ่อหลุด $19,000 ผวาเศรษฐกิจถดถอย บิตคอยนร์่วงลงใกลห้ลุดระดบั 19,000 ดอลลาร ์ต ่ากว่าระดบั 

700,000 บาทในวนันี ้ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ณ เวลา 18.58 น.ตามเวลาไทย บิตคอยนด์ิ่งลง 5.56% สู่ระดบั 

19,073.88 ดอลลาร ์หรอืราว 675,000 บาท ในการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase ทัง้นี ้บิตคอยนเ์คยพุง่แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณท์ี่ 69,000 

ดอลลารใ์นเดือนพ.ย.2564 หรอืกว่า 2,400,000 บาท นกัลงทนุกงัวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้และปรบัลดขนาดงบ

ดลุจะฉดุสภาพคล่องในตลาด และสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเผชิญภาวะถดถอย หลงัจากที่หดตวั 1.6% ในไตรมาส 1/65  

 (+) ความเชื่อม่ันผู้ผลิตญี่ปุ่นลด 2 ไตรมาสติดกัน เหตุต้นทุนสูง-ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีความ

เช่ือมั่นของกลุม่ผูผ้ลิตรายใหญ่ของญ่ีปุ่ นในไตรมาส 2/2565 ปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นไตรมาสที่ 2 เน่ืองจากผลกระทบของตน้ทนุการผลิตที่สงูขึน้ รวมทัง้

ปัญหาหว่งโซ่อปุทานติดขดัที่เกิดจากการที่จีนใชม้าตรการลอ็กดาวนเ์พื่อควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 ดชันีความเช่ือมั่นของกลุ่มผูผ้ลิตรายใหญ่

ของญ่ีปุ่ น (ทงักนั) ประจ าไตรมาส 2 ซึ่งรวมถึงผูผ้ลิตรถยนตแ์ละสินคา้อิเล็กทรอนิกสน์ัน้ อยู่ที่ระดบั 9 ลดลงจากระดบั 14 ในไตรมาส 1 และต ่ากว่าที่

นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของส านกัข่าวเกียวโดคาดการณไ์วท้ี่ระดบั 13  

 (+) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าลบ 233.51 จุด ตามตลาดหุ้นสหรัฐ-ผลทงักันต ่ากว่าคาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลบในวนันี ้

เน่ืองจากถูกกดดนัจากการที่ตลาดหุน้สหรฐัปิดรว่งลงเมื่อคืนวานนี ้และธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยผลส ารวจทงักัง (Tankan) บ่งชีว้่า ความ

เช่ือมั่นของธุรกิจขนาดใหญ่ลดลงต ่ากว่าคาด ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26 ,159.53 จุด ลดลง 233.51 จุด หรือ -

0.88% หุน้ลบน าตลาดในช่วงเชา้ไดแ้ก่กลุม่เหมืองแร,่ กลุม่พลงังานไฟฟา้และก๊าซ ตลอดจนกลุม่ผลิตภณัฑย์าง 

  (+) จนีโต้กลับนายกฯนิวซีแลนด ์หลังโดนพาดพงิในเวทนีาโต สถานทตูจีนในนิวซีแลนดอ์อกแถลงการณต์อบโต ้หลงัจากที่นางจารซ์ินดา อารเ์ดิรน์ 

นายกรฐัมนตรนิีวซีแลนดแ์สดงความเห็นเก่ียวกบัการแผ่ขยายอ านาจของจีนในภมูิภาคแปซิฟิก โดยแยง้วา่ ความเห็นดงักลา่วเป็นเรื่องที่ไม่ถกูตอ้งและ

เป็นการชีน้  าไปในทางที่ผิด ก่อนหนา้นี ้นางอารเ์ดิรน์กลา่วในการประชมุซมัมิตของนาโต (NATO) ที่กรุงมาดรดิ ประเทศสเปนว่า จีนไดแ้ผ่แสนยานภุาพ

มากขึน้ และแสดงเจตนาชดัขึน้วา่ตอ้งการทา้ทายกฎเกณฑแ์ละระเบียบโลก นอกจากนี ้แถลงการณข์องสถานทตูจีนยงัระบวุ่า การแสดงความเห็นของ

นางอารเ์ดิรน์เป็นพยายามที่จะขดัขวางและท าลายเสถียรภาพในภมูิภาคแปซิฟิก ขณะที่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึน้ในภมูิภาคแปซิฟิกนัน้ไม่ได้ เกิดขึน้

เพราะการที่จีนแสวงหาความรว่มมือกบัประเทศพนัธมิตรหมู่เกาะในภมูิภาคเพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาที่ยั่งยืน และยงัระบวุ่า ความรว่มมือดังกลา่วไมไ่ด้

บง่ชีว้า่เป็นความรว่มมือทางการทหารแต่อย่างใด 

  (-) ภาคการผลิตจนีเดอืนมิ.ย.ขยายตวัรวดเร็วสุดในรอบ 13 เดอืน หลังยุตลิอ็กดาวน ์ผลส ารวจซึง่มารกิ์ตจดัท ารว่มกบัไฉซินระบวุา่ ดชันีผูจ้ดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวัรวดเรว็ที่สดุในรอบ 13 เดือน โดยไดแ้รงหนนุจากการผลิตที่ฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ หลังจากจีน
ประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวน ์ซึ่งช่วยใหโ้รงงานอตุสาหกรรมสามารถเรง่การผลิตเพื่อรบัมือกบัความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการ
ผลิตเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดบั 51.7 พุ่งขึน้จากระดบั 48.1 ในเดือนพ.ค. และดีกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท้ี่ระดบั 50.1 ทัง้นี ้ดั ชนีที่อยู่เหนือระดบั 50 
บง่ชีว้า่ ภาคการผลิตของจีนมีการขยายตวั และดชันีที่อยู่ต  ่ากว่าระดบั 50 บง่ชีถ้ึงภาวะหดตวั 

  (-) ภาวะตลาดน า้มันน า้มัน WTI ปิดร่วง $4.02 กังวลศก.ถดถอย-ดมีานดช์ะลอตวั สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงใน
วนัพฤหสับดี (30 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและการชะลอตวัของดีมานดพ์ลงังาน ส่วนผลการประชมุ
กลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรอืโอเปกพลสั เมื่อวานนี ้ที่ประชมุมีมติเพิ่มก าลงัการผลิต 648 ,000 บารเ์รล/วนัในเดือนส.ค. 
ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. รว่งลง 4.02 ดอลลาร ์หรอื 3.7% ปิดที่ 105.76 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) 
สง่มอบเดือนส.ค. ลดลง 1.45 ดอลลาร ์หรอื 1.3% ปิดที่ 114.81 ดอลลาร/์บารเ์รล 
 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 27 มิ.ย. วนัที่ 1 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.   0.7%** 0.5% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.   0.7%** -3.9% 

วนัองัคารที่ 28 มิ.ย. วนัที่ 2 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 20.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้นเดือนเม.ย.โดย S&P/CS   21.2%** 21.2% 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนมิ.ย.จาก CB   98.7** 106.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดรชิมอนด ์   -19** -9 

วนัพธุที่ 29 มิ.ย. 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.6%** -1.5% 

 20.30น. สหรฐั  ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐั  BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   -2.8M** - 

วนัพฤหสับดีที่ 30 มิ.ย. 19.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3%** 0.3% 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูรายไดส้ว่นบคุคลเดือนพ.ค.   0.5%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการบรโิภคสว่นบคุคลเดือนพ.ค.   0.2%** 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   231K** - 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   56.0** 60.3 

วนัศกุรท์ี่ 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.0 52.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.0 52.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   53.4 53.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.4 52.4 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   54.6 56.1 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดอืนพ.ค.   0.3% 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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