
 

 

 

 

   

สรุป  หลังจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง 14.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองจากดชันีดอลลาร์ท่ีฟืน้ตวัขึน้ หลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) ยืนยนัในระหวา่งการแถลงตอ่คองเกรสเป็นวนัท่ี 2 ว่าเฟดจะเดินหน้าควบคมุอตัราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเง่ือนไข ซึง่ถงึแม้กว่าก่อนหน้านัน้ราคาทองค า
จะมีการพุ่งขึน้มาก่อนก็ตาม จากท่ีกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจ านวนผู้ ย่ืนขอสวสัดิการวา่งงาน “แย่เกินคาด”  ส่วนดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการ
ผลิตขัน้ต้น รวมไปถึงภาคบริการขัน้ต้น ออกมาต ่ากว่าคาดการณ์ด้วยเช่นเดียวกนั  ซึง่สะท้อนว่าตลาดแรงงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงอย่าง
ชัดเจน ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัว Sideway ออกข้างในกรอบแคบ 1,821.50-1,826.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงหนุนมาจากซีเอ็นบีซีท่ี
อ้างอิงข้อมลูแบบส ารวจจากสมาคมอตุสาหกรรมหลกัทรัพย์และตลาดการเงิน ซึง่ระบวุา่ 80% ของนกัเศรษฐศาสตร์มองวา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มจะเผชิญ
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัแต่เงินเฟ้อพุ่ง (Stagflation) มากท่ีสดุภายใน 12 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตามทองค าได้มีแรงกดดนัด้วยเช่นกนัจากระทรวงพาณิชย์จีน
แนะสหรัฐยกเลิกเก็บภาษีสินค้าจีน เพ่ือผลประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ังสหรัฐอาจช่วยชะลอเงินเฟ้อลงได้ ประกอบกับญ่ีปุ่ นเผยดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) พืน้ฐาน เดือนพ.ค.พุ่ง 2.1% สูงกว่าเป้าของ BOJ ติดกนั 2 เดือน ซึง่อาจท าให้เยนอ่อนค่าลง ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบเยน คืนนีใ้ห้ติดตาม
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดขายบ้านใหม่และดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจากมมิชิแกน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 มิถนุายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
24-06-2565 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.80 1,825.47 3.67 0.20 

Spot Silver ($) 20.92 21.06 0.14 0.67 

เงนิบาท (฿/$) 35.48 35.54 0.06 0.16 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,750 30,750 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.64 110.22 0.58 0.53 

ดชันดีอลลาร ์ 104.40 104.24 -0.16 -0.16 

เงนิยโูร (€/$) 1.0521 1.0541 0.00 0.19 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,811   1,800  1,786 

       1,848   1,865  1,888 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือหากยนื $1,811 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,811 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) นักเศรษฐศาสตร์คาดศก.สหรัฐเส่ียงเผชิญ "Stagflation" ในช่วง 12 เดือนหน้า ส านกัข่าวซินหวัน าเสนอรายงานของซีเอ็นบีซีท่ีอ้างอิงข้อมลูแบบ
ส ารวจจากสมาคมอตุสาหกรรมหลกัทรัพย์และตลาดการเงิน ซึง่ระบุวา่ 80% ของนกัเศรษฐศาสตร์มองวา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวแต่เงินเฟ้อพุ่ง (Stagflation) มากท่ีสุดภายใน 12 เดือนข้างหน้า พร้อมระบุว่า ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีไม่น่าพึงพอใจ 
(Stagnation) เป็นความเส่ียงระยะยาวต่อสหรัฐมากยิ่งกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย  "ยิ่งไปกว่านัน้ ผลส ารวจผู้จัดการกองทนุทัว่โลกข องแบงก์ออฟอเมริกา 
(BOA) ล่าสุดยงัเผยถึงความกงัวลเร่ืองภาวะ Stagflation ซึง่เพิ่มขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2551" อนึ่ง Stagflation เป็นค าท่ีคดิขึน้ในช่วงทศวรรษ 
1970 โดยหมายถึง ภาวะท่ีอัตราการว่างงานสูง แต่เงินเฟ้อก็สูงด้วย ขณะเดียวกัน ช่องรายการโทรทศัน์ฟ็อกซ์ บิสซิเนส รายงานว่า กลุ่มนักกลยุทธ์จาก 
BOA โกลบอลรีเสิร์ช ได้ปรับเพิ่มโอกาสท่ีจะเกิดเศรษฐกิจตกต ่าในปี 2566 ขึน้เป็น 40% โดย GDP จะชะลอตวัลงเกือบแตะระดบัศูนย์ภายในช่วงคร่ึงหลัง
ของปีหน้า 

 (+) อนามัยโลกยืนยันพบผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงเพิ่มขึน้มากกว่า 3 พันรายทั่ วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่า ขณะนีมี้ผู้ ติดเชือ้ฝีดาษลิง 
(Monkeypox) แล้วกว่า 3,200 รายทั่วโลก และมีผู้ เสียชีวิต 1 ราย ขณะท่ีนายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้ อ านวยการใหญ่ของ WHO กล่าวว่า 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเฝ้าระวงัอย่างเข้มงวดในชุมชนเป็นวงกว้างขึน้ นายแพทย์ทีโดรสกล่าวในการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินว่าด้วยกฎอนามัย
ระหวา่งประเทศ (IHR 2005) ว่า "การระบาดจากคนสู่คนยงัคงเกิดขึน้ต่อเน่ือง และอาจมีการประเมินท่ีต ่าเกินไป นอกจากนี ้ในประเทศท่ีโรคฝีดาษลิงไม่ใช่
โรคประจ าถิ่นนัน้ส่วนใหญ่พบการติดเชือ้ในหมู่ผู้ชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัผู้ชายด้วยกนั ทัง้นี ้WHO ได้จดัการประชมุ IHR เป็นการฉุกเฉินในวนัพฤหสับดี (23 
มิ.ย.) เพ่ือให้บรรดาผู้ เช่ียวชาญได้ร่วมกนัตดัสินใจว่าควรจะประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นสถานการณ์ฉกุเฉินด้านสาธารณสุขระดบัโลกหรือไม่  โดย WHO ให้
ความส าคญักบัความกงัวลด้านสาธารณสุขทัว่โลกมากเป็นอนัดบัหนึง่ ซึง่นบัจนถึงขณะนีมี้ประเทศต่าง ๆ ราว 48 ประเทศรายงานพบผู้ติดเชือ้โรคฝีดาษลิง
ในการแพร่ระบาดรอบปัจจบุนัซึง่เร่ิมขึน้ในเดือนพ.ค. 

 (-) กระทรวงพาณิชย์จีนแนะสหรัฐยกเลิกเก็บภาษีสินค้าจีน เพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่าย นางซู เจว๋ียถิง โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในงาน
แถลงข่าววนันี ้(23 มิ.ย.) วา่ ยิ่งสหรัฐยกเลิกมาตรการจดัเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเร็วขึน้เพียงใด บรรดาผู้บริโภคและบริษัทตา่ง ๆ ก็ได้จะรับประโยชน์เร็ว
ขึน้เท่านัน้ ทัง้นี ้ส านกัข่าวรอยเตอร์เปิดเผยถ้อยแถลงของนางซูว่า การยกเลิกการจดัเก็บภาษีเพิ่มเตมิต่อสินค้าน าเข้าจีนทัง้หมดจะเป็นผลดีตอ่ทัง้จีน สหรัฐ 
และทัว่โลก พร้อมทัง้เสนอว่า ทัง้สองประเทศควรสร้างเง่ือนไขความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน ก่อนหน้านี ้นายเดวิด อเดลแ มน อดีต
เอกอคัรราชทตูสหรัฐประจ าสิงคโปร์ระบุวา่ การยกเลิกการจดัเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนจะช่วยลดเงินเฟ้อ 1% ในสหรัฐ และฟืน้ฟูความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ 
ซึง่จะช่วยสนบัสนนุประธานาธิบดีโจ ไบเดนแหง่สหรัฐในศกึเลือกตัง้กลางเทอมที่มีก าหนดจดัขึน้ในเดือนพ.ย.นี ้อย่างไรก็ตาม นางแคเธอรีน ไท ่ผู้แทนการค้า
สหรัฐระบเุม่ือวนัพธุท่ีผ่านมา (22 มิ.ย.) ว่า การยกเลิกภาษีต่อสินค้าน าเข้าจากจีนนัน้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบตอ่การควบคมุเงินเฟ้อระยะสัน้ในวงจ ากดั
เทา่นัน้ 

 (-) เงนิเฟ้อญ่ีปุ่นเดือนพ.ค.พุ่ง 2.1% สูงกว่าเป้าของ BOJ ตดิกัน 2 เดือน กระทรวงฝ่ายกิจการภายในประเทศและการส่ือสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้
วา่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) พืน้ฐานซึง่ไม่นบัรวมราคาอาหารสด พุ่งขึน้ 2.1% ในเดือนพ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่สงูกวา่เป้าหมายเงินเฟ้อท่ีระดบั 2% ของ
ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 2 เน่ืองจากราคาพลังงานและอาหารปรับตวัสูงขึน้ ดชันี CPI พืน้ฐานของญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้ติดต่อกันเป็น
เดือนท่ี 9 ซึง่เป็นสญัญาณบง่ชีว้่า อตัราเงินเฟ้อซึง่ถูกขบัเคล่ือนด้วยต้นทนุท่ีสงูขึน้นัน้ ยงัไม่มีแนวโน้มท่ีจะชะลอตวัลง เน่ืองจากการอ่อนคา่ของเงินเยนยงัคง
ส่งผลให้ต้นทนุการน าเข้าสินค้าของญ่ีปุ่ นปรับตวัขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเช้านีต้ามทิศทางดาวโจนส์ แม้ยังวิตกศก.ชะลอตัว  ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกเช้านีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กท่ีปิดเพิ่มขึน้เม่ือวานนี ้แม้นกัลงทนุยงัคงวติกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
แถลงต่อสภาคองเกรสเป็นวันท่ี 2 เม่ือวานนีว้่า เฟดมุ่งมั่นท่ีจะควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเง่ือนไข ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้ นญ่ีปุ่ นเปิดวันนีท่ี้ 
26,228.42 จุด เพิ่มขึน้ 57.17 จุด หรือ +0.22%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้ นฮ่องกงเปิดวันนีท่ี้ 21,450.68 จุด เพิ่มขึน้ 176.81 จุด หรือ +0.83% และดัชนี SSE 
Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,324.74 จดุ เพิ่มขึน้ 4.59 จดุ หรือ +0.14% 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

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 สหรัฐ  Bank Holiday : วนัจนูทีนธ์ (Juneteenth)   - - 

วนัองัคารท่ี 21 มิ.ย. 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.   5.41M** 5.61M 

วนัพธุท่ี 22 มิ.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.  9.1%** 9.0% 

 20.30น. สหรัฐ  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 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.4** 54.6 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.4** 53.4 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   229K** 229K 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.4** 57.0 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6** 53.4 

 21.00น. สหรัฐ  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กแก๊ซ   74B** 92B** 

วนัศกุร์ท่ี 24 มิ.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.จาก  Ifo   91.8 93.0 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   590K 591K 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 21.00น. สหรัฐ  คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

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