
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากวนัศกุรท่ี์ผ่านมาราคาทองค าปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 4.30 ดอลลารต์่อออนซ ์จากแรงซือ้ Buy the dip ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัท่ามกลางความ
วิตกเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) ประกอบกบั เกิดแรงเทขายสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากนกัลงทนุกลบัมาเปิดรบัความเสี่ยง (Risk on) เห็นไดจ้ากดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้สหรฐัทะยานขึน้มากกว่า 800 จดุในวนัศกุร ์ สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหด้ชันีดอลลารปิ์ดอ่อนค่าลง 0.21% จนเป็นปัจจยัหนนุใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้จาก
ระดบัต ่าสดุในระหว่างวนัปิดตลาดในแดนบวก สว่นในวนันีร้าคาทองค ามีการขยบัตวัขึน้จากช่วงเชา้ของวนัจากนัน้แกว่งตวั Sideway ออกขา้งในกรอบ 1,826.10-1,839.07 
ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแรงหนุนมาจากรสัเซียผิดนดัช าระหนีส้กุลเงินต่างประเทศเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ศตวรรษ หรือนบัตัง้แต่ปี 2461 ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีชาติ
ตะวนัตกประกาศคว ่าบาตรรสัเซีย ซึ่งรวมถึงการปิดช่องทางการช าระหนีใ้หก้บักลุ่มเจา้หนีต้่างประเทศ เพื่อตอบโตร้สัเซียท่ีใชก้  าลงัทหารรุกรานยเูครน  อีกทัง้ นายบอริส 
จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ เตือนว่า หากรสัเซียเขา้ยึดครองยูเครนไดส้  าเรจ็ ทัง้โลกจะเผชิญกับ "หายนะอย่างแน่นอน" พรอ้มกับเรียกร้องใหช้าติตะวนัตกเดินหนา้
สนบัสนนุยเูครนขณะท่ีสงครามยงัคงยืดเยือ้ต่อไป อย่างไรก็ตามทองค าก็มีแรงกดดนัดว้ยเช่นกนัจากตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียอย่างตลาดหุน้โตเกียวและตลาดหุน้ฮ่องกงต่างเปิด
อยู่แดนบวกวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 800 จดุเม่ือวนัศกุร ์เน่ืองจากนกัลงทนุคลายกงัวลเก่ียวกบัแผนการปรบัขึ ้นอตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) คืนนีแ้นะน าใหต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั มีการเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.และยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย
เดือนพ.ค. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 มิถนุายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
27/06/2565 11:41 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.10 1,834.71 8.61 0.47 

Spot Silver ($) 21.11 21.36 0.25 1.18 

เงนิบาท (฿/$) 35.46 35.42 -0.04 -0.11 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,700 30,750 50 0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.44 113.18 0.74 0.66 

ดชันดีอลลาร ์ 104.07 104.03 -0.04 -0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.0555 1.0563 0.00 0.08 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,811   1,800  1,786 

       1,848   1,865  1,888 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือหากยนื $1,818-1,811 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,811 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) นายกฯอังกฤษเตือนหากปล่อยให้รัสเซียยึดยูเครนได้ โลกเกิดหายนะแน่นอน นายบอรสิ จอหน์สนั นายกรฐัมนตรอีงักฤษ เตือนว่า หากรสัเซีย

เขา้ยึดครองยเูครนไดส้  าเรจ็ ทัง้โลกจะเผชิญกบั "หายนะอย่างแน่นอน" พรอ้มกบัเรียกรอ้งใหช้าติตะวนัตกเดินหนา้สนบัสนนุยเูครนขณะที่สง ครามยงัคง

ยืดเยือ้ต่อไป โดยใหเ้หตผุลว่า การยอมใหร้สัเซียชนะอาจเป็นการสรา้งบรรทดัฐานใหม่ที่เป็นอนัตรายได ้ทัง้นี ้นายจอหน์สนัไดแ้สดงตวัสนบัสนนุยเูครน

อย่างแข็งขนัและไดไ้ปเยือนกรุงเคียฟถึงสองครัง้เพื่อพบกบัประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกีแห่งยเูครน นายจอหน์สนัย า้ว่าแมว้่าตน้ทนุในการปกป้อง

ยเูครนจะสงู แต่ก็เป็น "ราคาที่คุม้คา่ที่จะจ่ายเพื่อประชาธิปไตยและเสรภีาพ"  

 (+) รัสเซียผิดนัดช าระหนี้สกุลเงินต่างประเทศคร้ังแรกในรอบกว่า 100 ปี รสัเซียผิดนัดช าระหนีส้กุลเงินต่างประเทศเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 

ศตวรรษ หรือนับตัง้แต่ปี 2461 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาติตะวนัตกประกาศคว ่าบาตรรสัเซีย ซึ่งรวมถึงการปิดช่ องทางการช าระหนีใ้หก้ับกลุ่มเจา้หนี ้

ต่างประเทศ เพื่อตอบโตร้สัเซียที่ใชก้  าลงัทหารรุกรานยเูครน ทัง้นี ้รสัเซียมีก าหนดช าระอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรมลูค่า 100 ลา้นดอลลารส์หรฐัในวนัอาทิตย์

ที่ 26 มิ.ย. และนบัจนถึงขณะนีก็้ยงัไม่มีการช าระอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว ซึ่งบ่งชี ้ว่า รสัเซียไดผิ้ดนดัช าระหนีแ้ลว้ เมื่อวนัที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะบรหิาร

ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดอ้อกค าสั่งหา้มไม่ใหร้ฐับาลรสัเซียช าระหนีใ้หก้ับผูถื้อพนัธบตัรผ่านทางธนาคารพาณิชยข์องสหรฐั ซึ่งมาตรกา รดงักล่าว

สง่ผลใหร้สัเซียมีความเสี่ยงที่จะผิดนดัช าระหนี ้และถือเป็นการคว ่าบาตรครัง้ลา่สดุที่สหรฐัประกาศใชเ้พื่อตอบโตร้สัเซียที่ใชก้  าลงัทหารรุกรานยเูครน 

 (+) ประธานธนาคารโลกชีบ้างประเทศยากหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจถดถอย นายเดวิด มลัพาสส ์ประธานธนาคารโลกเปิดเผยเมื่อวนัอาทิตย ์(26 มิ.ย.) ว่า

เศรษฐกิจโลกก าลงัเผชิญ "ภาวะชะลอตวัอย่างหนัก" โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการรุกรานยเูครนของรสัเซีย พรอ้มเตือนว่า บางประเทศยากที่จะหลีกเลี่ยง

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย "เราเหน็เศรษฐกิจโลกขยายตวัลดลงครึง่หนึ่งนบัตัง้แต่เดือนม.ค. ในแง่ของการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดี

พี)" นายมลัพาสสก์ล่าวในรายการ "Face the Nation" ของสถานีโทรทศันซ์ีบีเอส นิวส ์โดยเสรมิว่า เงินเฟ้อและการขาดแคลนอาหารในประเทศยากจนท า

ใหปั้ญหาดงักล่าวทวีความรุนแรง "ส าหรบับางประเทศนัน้ ยากที่จะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย และผมคิดว่าความเป็นผูน้  าของประเทศที่มีความ

แข็งแกรง่กวา่นัน้ส  าคญัอย่างย่ิง" นายมลัพาสสก์ลา่วเมื่อถกูถามถึงวิธีหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย 

 (+) ฮ่องกงพบผู้ติดเชือ้โควิดเกือบ 2,000 ราย ก่อน "สี จิน้ผิง" เยือน 1 ก.ค.นี้ เจา้หนา้ที่สาธารณสขุฮ่องกงรายงานในวนัอาทิตย ์(26 มิ.ย.) ว่า พบ

ผูป่้วยโควิด-19 รายใหม่จ านวน 1,917 ราย โดยฮ่องกงยงัคงมีผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ในขณะที่เหลือเพียงไม่ก่ีวนัก่อนถึงก าหนดการเยือนของ

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปีที่ฮ่องกงหวนคืนสูจี่น เจา้หนา้ที่สาธารณสขุฮ่องกงแถลงวา่ ผูต้ิดเชือ้รายใหม่ 118 รายมาจากต่างประเทศ 

ส่วนที่เหลือเป็นการติดเชือ้ในทอ้งถ่ิน ทัง้นี ้ไม่มีผูเ้สียชีวิตจากโควิดรายใหม่หรือผูต้ิดเชือ้ที่มีอาการป่วยรา้ยแรง  อนึ่ง จ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัในฮ่องกง

เพิ่มขึน้แตะระดบั 1,000 รายในช่วง 2 สปัดาหท์ี่ผ่านมา ซึง่เป็นระดบัสงูที่สดุนบัตัง้แตก่ลางเดือนเม.ย.  

 (-) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าพุง่ 276.80 จุด หลังดาวโจนสพ์ุ่ง-คลายวติกเฟด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้พุง่ในวนันี ้ตามทิศทาง

ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 800 จดุเมื่อวนัศกุร ์เน่ืองจากนกัลงทนุคลายกังวลเก่ียวกับแผนการปรบัขึน้อตัราดอ กเบีย้ของธนาคาร

กลางสหรฐั (เฟด) หลงัจากตวัเลขคาดการเงินเฟ้อชะลอตวัลง ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,768.77 จดุ พุ่งขึน้ 276.80 

จดุ หรอื 1.04% หุน้บวกน าตลาดในช่วงเชา้นีน้  าโดยหุน้กลุม่ขนสง่ทางทะเล, กลุม่เหมืองแร ่ตลอดจนกลุม่กระดาษและเยื่อกระดาษ 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเสง็เปิดบวก 257.74 จุด นลท.คลายกังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันี ้ตามทิศทางตลาด

หุน้ในภมูิภาคเอเชียที่เปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวนันี ้หลงัจากเน่ืองจากนกัลงทนุคลายกงัวลเก่ียวกบัแผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั 

(เฟด) หลงัจากตวัเลขคาดการเงินเฟ้อชะลอตวัลง ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดที่ 21,976.80 จดุ เพิ่มขึน้ 257.74 จดุ หรอื +1.18% 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

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

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

 19.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.   0.1% 0.5% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขายเดือนพ.ค.   -3.5% -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   100.0 106.4 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดรชิมอนด ์   -11 -9 

วนัพธุที่ 29 มิ.ย. 19.30น. สหรฐั  ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.4% -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 ์   - - 

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

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูรายไดส้ว่นบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการบรโิภคสว่นบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   - - 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - 56.1 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดอืนพ.ค.   - 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 24 มิ.ย. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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