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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,791.60-1,807.63 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวานนีปิ้ดลดลง 10.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการดิง่ลงของสนิค้าโภคภณัฑ์ในวง
กว้าง โดยเฉพาะสญัญาน า้มนัดบิ WTI สง่มอบเดือนส.ค.ร่วงลง 3.7% ทา่มกลางความกงัวลเศรษฐกิจชะลออาจกระทบดีมานด์ ขณะท่ีวนันีท้องค าโดนกดดนัตอ่เน่ืองจาก ดชันี PMI ภาคการ
ผลติเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวัรวดเร็วท่ีสดุในรอบ 13 เดือน ประกอบกับการอ่อนคา่ของสกลุเงินยโูรและปอนด์ ซึง่จะหนนุดอลลาร์และกดดนัทองค า หลงัมีการเปิดเผยดชันี ดชันี PMI ภาค
การผลิต ยูโรโซนเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.1 ต ่าสดุในรอบ 2 ปี และดชันี PMI ภาคการผลติ สหราชอาณาจกัร ลดลงมาแย่เกินคาดท่ี 52.8 อย่างไรก็ตามยงัพอมีปัจจยับวกช่วยพยุงราคาไว้ 
จากกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของยเูครนเผยว่า กองทพัรัสเซียยิงขีปนาวธุใสอ่พาร์ตเมนท์แหง่หนึง่ ใกล้กับทา่เรือโอเดสซาในทะเลด า สง่ผลให้เกิดเพลงิลกุไหม้ลามไปยงัตกึท่ีอยู่ตดิกนั ท า
ให้มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บ 30 ราย ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติขัน้สดุท้ายเดือนมิ.ย.จากเอสแอนด์
พี โกลบอล, ดชันีภาคการผลติเดือนมิ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) และข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค. ทัง้นีพ้ิจารณาโซน 1,807-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในการเปิดสถานะขาย ควรแบ่งปิดสถานะท าก าไรเพ่ือลดความเสี่ยง เม่ือราคาปรับตวัลงเข้าใกล้แนวรับโซน 1,786-1,769 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึง่ควรจะเป็นการเก็งก าไรระยะสัน้เทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
01-07-2022 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,806.20 1,793.18 -13.02 -0.72 

Spot Silver ($) 20.24 19.79 -0.45 -2.22 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,480 30,480 0 0.00 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,480 30,470 -10 -0.03 

Gold Online Futures (GOU22) 1,826.50 1,810.30 -16.20 -0.89 

Silver Futures (SVFU22)  20.91 20.22 -0.69 -3.30 

ดชันดีอลลาร ์ 104.74 105.00 0.26 0.25 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,786   1,769  1,752 

        1,807   1,821  1,834 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
แม้ราคาทองค ามีการฟื้นตัวขึน้หลังจากทิง้ตัวลงวานนี ้ แต่ระยะสัน้หากราคาไม่
สามารถผ่านแนวต้าน 1,807-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจจะเกิดแรงขายกดดนั
ให้ราคาลงมาเพ่ือสะสมแรงซือ้ในโซน 1,797-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนไม่ได้
ราคาอาจออ่นตวัลงทดสอบแนวรับถดัไปโซน 1,769 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,807-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,769 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,786-1,769 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New หาจังหวะเปิดสถานะขาย หากราคาปรับตัวขึน้ไม่ผ่านโซนแนวต้าน 
1,807-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ พร้อมลดสถานะขายลง หากราคาผ่านแนวต้านโซน 
1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้อาจทยอยแบ่งปิดสถานะซือ้ หากราคาอ่อนตวัลงไม่
หลดุแนวรับโซนที่ 1,786-1,769  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) รัสเซียยิงถล่มอพาร์ตเมนท์ใกล้ท่าเรือโอเดสซาในยูเครน เสียชีวิตแล้ว 14 ราย กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของยูเครนเผยว่า กองทัพรัสเซียยิง

ขีปนาวธุใส่อพาร์ตเมนท์แห่งหนึ่งใกล้กบัท่าเรือโอเดสซา ในทะเลด าเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวนันี ้(1 ก.ค.) ตามเวลาท้องถ่ิน ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย 

และบาดเจ็บ 30 ราย รายงานระบวุ่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวธุใส่เมืองบิลโฮรอด-ดนิสทรอฟสกี (Bilhorod-Dnistrovskyi) ส่งผลให้เกิดเพลิงลกุไหม้ลามไปยงัตึกท่ี

อยู่ติดกนั ทางด้านนายเซอรีย์ แบรตชุค โฆษกส านกับริหารภูมิภาคโอเดสซาให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ของรัฐบาลยูเครนว่า ได้สง่หน่วยกู้ภยัลงพืน้ท่ี เพื่อ

ช่วยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่ใต้ซากปรักหกัพงัหลงัจากท่ีอาคารบางสว่นถลม่ลง นอกจากนี ้นายแบรตชคุยงัเผยวา่รัสเซียยงัได้ยิงขีปนาวธุอีกหนึ่ งลกูโจมตีอาคารสถานท่ี

อีกแห่งหนึ่ง ท าให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย 

 (+) ยูเครนส่งออกพลังงานให้ EU หวังช่วยลดการพึ่งพาไฮโดรคาร์บอนรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครนได้แสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัการเปิดตวัระบบสง่ก าลงัไฟฟ้าไปยงัโรมาเนียวา่ เป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการท่ีสามารถช่วยให้ยโุรปลดการพึง่พาไฮโดรคาร์บอนของรัสเซียได้ ปธน.

เซเลนสกี กล่าวว่า "ผู้บริโภคยุโรปสามารถใช้ไฟฟ้าจากยูเครนทดแทนก๊าซรัสเซียได้ น่ีไม่ใช่แค่เร่ืองของรายได้การส่งออกของเรา แต่เป็ นเร่ืองความมั่นคง

โดยรวมของยุโรป" ทางด้านระบบส่งก าลงัไฟฟ้าของยุโรป (ENTSO-E) กล่าวในสัปดาห์นีว้่า การเตรียมการส าหรับส่งออกไฟฟ้าครัง้แรกจากยูเครนและ

มอลโดวาเสร็จสิน้แล้ว โดยใช้การเช่ือมตอ่โครงขา่ยกบัโรมาเนียเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 30 มิ.ย. 

 (+) เกาหลีเหนือโบ้ย "สิ่งแปลกปลอม" จากเกาหลีใต้เป็นต้นตอโควิดระบาด  เกาหลีเหนือกล่าวโทษว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกิดจาก "สิ่ง

แปลกปลอมต่างชาติ" ท่ีอาจถูกส่งมาทางบอลลนูข้ามชายแดนท่ีติดกบัเกาหลีใต้ โดยระบวุ่านายทหารหนุ่มและเด็กหญิงวยั 5 ขวบเป็นสองคนแรกท่ีติดเชือ้โค

วิด-19 เมื่อเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมา ส านักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานในวนันี ้(1 ก.ค.) ว่า รัฐบาลของนายคิม จอง อึน ผู้น าเกาหลีเหนือได้สั่งการให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจดัการอย่างระมดัระวงักบัสิ่งแปลกปลอมท่ีมากบัสายลมและสภาพอากาศอื่น ๆ รวมถึงบอลลนูในพืน้ท่ีตามแนวแบ่งเขตพรมแดน" ด้าน

นายชา ดอ็ก-โชล รองโฆษกกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธค ากลา่วอ้างจากเกาหลีเหนือในการแถลงกบับรรดานกัขา่ววา่ งานวิจยัทางการแพทย์บง่ชี ้

วา่ ไมม่ีการแพร่ระบาดในลกัษณะท่ีเกาหลีเหนือกลา่วอ้างแตอ่ย่างใด 

 (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายยูโรโซนเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.1 ต ่าสุดในรอบ 2 ปี เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 

(PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้ายของยูโรโซนลดลงแตะระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 54.6 ในเดือนพ.ค. ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนส.ค. 2563 แตย่งั

สงูกวา่ตวัเลข PMI ขัน้ต้นท่ี 52.0 ผลส ารวจระบวุา่ การผลิตภาคอตุสาหกรรมของยูโรโซนในเดือนมิ.ย. ลดลงเป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่โรคโควิด-19 ระบาดระลอก

แรกเมื่อสองปีก่อน เน่ืองจากราคาสินค้าปรับตวัสูงขึน้ ประกอบกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีซบเซา ท าให้กระทบต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค  นายคริส วิ

ลเลียมสนั หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจของเอสแอนด์พี โกลบอล มาร์เก็ต อินเทลลิเจนซ์ กล่าววา่ "ดชันี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนลดลงในเดือนมิ.ย. 

โดยการผลิตลดลงเป็นครัง้แรกในรอบ 2 ปีท่ามกลางขาลงด้านอปุสงค์ท่ีรุนแรงขึน้" สว่นดชันีชีว้ดัผลผลิตลดลงสูร่ะดบั 49.3 ซึง่ตวัเลขต ่ากวา่ 50 ถือเป็นการหด

ตวั ทัง้ยงัแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี เมื่อเทียบกบั 51.3 ในเดือนพ.ค. 

 (-) ยูโรอ่อนค่า หลัง PMI ร่วง / CPI เงนิเฟ้อขึน้ สกุลเงินยูโรได้มีการปรับตวัอ่อนคา่ลงมาสูบ่ริเวณต ่าสดุของวนัท่ี 1.0436 ดอลลาร์ หลงัดชันี PMI ภาคการ

ผลิตขัน้สดุท้ายยูโรโซนเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.1 ต ่าสดุในรอบ 2 ปี รวมไปถึงในเวลาต่อมามีการเผย ดชันี CPI ยูโรโซน มาตรวดัเงินเฟ้อ อยู่ท่ี 8.6% ในเดือน

มิ.ย. เพิ่มขึน้จาก 8.1% ในเดือนพ.ค. จากการประมาณของ Eurostat นอกจากนีส้กุลเงินปอนด์ก็ได้อ่อนค่าลงมาด้วยเช่นเดียวกนั หลงั Markit เผยดชันี PMI 

ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย สหราชอาณาจกัร เดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.8 ลดลงจาก 54.6 ในเดือนพ.ค. และยงัน้อยกวา่คาดการณ์ท่ี 53.4 

 (-) ผลส ารวจชีร้าคาบ้านใหม่ในจีนขยับขึน้เล็กน้อยในเดือนมิ.ย.  ผลส ารวจของไชน่า อินเด็กซ์ อะคาเดมี ซึ่งเป็นบริษัทวิจยัอสงัหาริมทรัพย์เอกชนราย

ใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของจีนระบุว่า ราคาบ้านใหม่ของจีนขยับขึน้เล็กน้อยใน เดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการผ่อนคลาย

นโยบายของเมืองขนาดเลก็และกลาง เพื่อกระตุ้นอปุสงค์ รายงานระบวุา่ ราคาบ้านใหมใ่น 100 เมืองปรับตวัขึน้ 0.04% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากท่ีเพิ่มขึน้ 0.03% 

ในเดือนพ.ค. ราคาบ้านใหม่ในเมืองชัน้ 2 รวมถึงเมืองเอกประจ ามณฑล ปรับตวัขึน้ 0.14% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดือนพ.ค.ท่ีปรับตวัขึน้ 0.07% โดย

ราคาบ้านใหมใ่นเมืองซีอาน ซึง่เป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน เติบโตมากท่ีสดุท่ี 0.68% "ตลาดอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้ม

ฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในการซือ้บ้านจะคอ่ย ๆ ฟืน้ตวัจากการผอ่นปรนมาตรการควบคมุโควิด-19 และการใช้มาตรการกระตุ้น"  

 

 

 

 

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   98.7** 106.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด์   -19** -9 

วนัพธุท่ี 29 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.6%** -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    -2.8M** - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค.   0.5%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.2%** 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   231K** - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   56.0** 60.3 

วนัศกุร์ท่ี 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.0** 52.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.1** 52.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.8** 53.4 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.4 52.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   54.6 56.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค.   0.3% 0.2% 

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

 
 

 

 


