
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงอีกเล็กนอ้ย 2.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์โดยดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 
0.54% จากแนวโนม้ท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะยงัคงเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้ ขณะท่ีสกุลเงินยูโรอ่อนค่าลง หลงัจากนางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยุโรป
(ECB) ไม่ไดใ้หข้อ้มูลเชิงลึกใหม่ๆเก่ียวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของ ECB สถานการณ์ดังกล่าวกดดนัใหร้าคาทองค าร่วงลงทดสอบระดับต ่าสุดบริเวณ 1,818.20 
ดอลลารต์่อออนซ ์สว่นในวนันีร้าคาทองค าเคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway อยู่ในกรอบ 1,817.50-1,822.93 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัปัจจยับวกหนนุราคาทองค าจากรฐับาล
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัขึน้บญัชีด าทางการคา้บรษัิท 5 แห่งในจีนเม่ือวนัองัคาร โดยกล่าวหาว่าบรษัิทเหล่านัน้สนบัสนนุฐานอตุสาหกรรมทางทหารและการ
ป้องกันประเทศของรสัเซีย ประกอบกับ ตลาดหุน้ในภูมิภาคเอเชียรว่งลงในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดร่วงลงเกือบ 500 จุดในวนัองัคาร 
เนื่องจากนกัลงทนุเทขายหุน้เป็นวงกวา้ง หลงัมีรายงานว่าดชันีความเช่ือมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัทรุดตวัลงอย่างหนกั ดา้น รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกของ
ญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกนัในเดือนพ.ค. ซึ่งตอกย า้มมุมองที่ว่า การบรโิภคที่แข็งแกรง่จะน าไปสู่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กั
ลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั มีการเปิดเผยประมาณการครัง้สุดทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2022 และถ้อยแถลงของประธานเฟด นอกจากนี ้ประธาน ECB และ 
ประธาน BOE มีก าหนดจะเขา้รว่มอภิปรายในหวัขอ้ "Policy panel"  ในงานสมัมนา ECB Forum ท่ีจดัขึน้ในเมืองซินตราของโปรตเุกส 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 มิถนุายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
29/06/2565 11:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,818.90 1,821.16 2.26 0.12 

Spot Silver ($) 20.88 20.84 -0.04 -0.19 

เงนิบาท (฿/$) 35.18 35.04 -0.14 -0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,400 30,250 -150 -0.49 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 117.92 117.11 -0.81 -0.69 

ดชันดีอลลาร ์ 104.49 104.42 -0.07 -0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0520 1.0530 0.00 0.10 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,812   1,800  1,786 

       1,848   1,865  1,888 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือหากยนื $1,812 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,837-1,848 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,812 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) สหรัฐขึน้บัญชีด า 5 บริษัทในจีนโทษฐานให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซีย รฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัขึน้บญัชีด าทางการคา้บรษัิท 5 

แห่งในจีนเม่ือวนัองัคาร (28 มิ.ย.) โดยกลา่วหาว่าบรษัิทเหลา่นัน้สนบัสนนุฐานอตุสาหกรรมทางทหารและการป้องกนัประเทศของรสัเซีย ขณะท่ีสหรฐัพยายาม

ท่ีจะขยายมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียหลงัจากท าการรุกรานยูเครน ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กระทรวงพาณิชยส์หรฐัระบวุ่า บรษัิทดงักลา่วไดจ้ดัสง่อปุกรณ์

ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีน่ากงัวลของรสัเซีย ก่อนการบกุโจมตียเูครนในวนัท่ี 24 ก.พ. โดยบรษัิทเหลา่นีย้งัคงท าสญัญาสง่มอบซพัพลายใหก้บัหน่วยงานของรสัเซียท่ีถกู

คว ่าบาตร 

 (+) ภาวะตลาดน ้ามันน ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $2.19 รับคาดการณอุ์ปทานน ้ามันโลกตึงตัว สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนั

องัคาร (28 มิ.ย.) หลงัมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบีย และสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์(UAE) ไม่มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มการผลิตน า้มนัเน่ืองจากก าลงัการผลิตของทัง้สอง

ประเทศใกลเ้ต็มศกัยภาพแลว้ โดยข่าวดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่าอุปทานน า้มนัในตลาดโลกอาจเผชิญภาวะตึงตวัมากขึน้ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิ บ WTI ส่งมอบ

เดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.19 ดอลลาร ์หรอื 2% ปิดท่ี 111.76 ดอลลาร/์บารเ์รล สว่นสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) สง่มอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.89 ดอลลาร ์หรือ 

2.5% ปิดท่ี 117.58 ดอลลาร/์บารเ์รล โทบิน โกเรย ์นกัวิเคราะหด์า้นสินคา้โภคภัณฑจ์ากคอมมอนเวลธ ์แบงกก์ล่าวว่า ตลาดน า้มนัโลกมีแนว โนม้ท่ีจะเผชิญ

ภาวะตงึตวัมากขึน้ เน่ืองจากซาอดีุอาระเบีย และ UAE ก าลงัผลิตน า้มนัใกลเ้ต็มศกัยภาพแลว้ ท าใหท้ัง้สองประเทศไมมี่แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลติมากขึน้ 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 289.48 จุด ตามดาวโจนส์-นลท.ขายท าก าไร ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัลงในเชา้วนันี ้โดยถกู

กดดนัจากการท่ีดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัปิดลดลงเม่ือวานนี ้(28 มิ.ย.) ตลอดจนนกัลงทนุเทขายท าก าไร หลงัดชันีปรบัตวัขึน้ 4 วนัติดตอ่กนั ส านกัขา่วเกียว

โดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 26,759.99 จดุ รว่งลง 289.48 จดุ หรือ -1.07% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันีน้  าโดยกลุ่มผลิตภัณฑย์าง , กลุ่ม

ขนสง่ทางทะเล ตลอดจนกลุม่ผลติภณัฑแ์กว้และเซรามิก 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 293.36 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้

นิวยอรก์ท่ีปิดรว่งลงเกือบ 500 จดุในวนัองัคาร (28 มิ.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุน้เป็นวงกวา้ง หลงัมีรายงานว่าดชันีความเช่ือมั่นของผูบ้รโิภคสหรฐัทรุดตวั

ลงอย่างหนกั ทา่มกลางความกงัวลเก่ียวกบัเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดวนันีท่ี้ 22,125.61 จดุ ลดลง 293.36 จดุ หรอื -1.31% 

 (+) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคเกาหลีใต้ร่วงหนักในมิ.ย. หว่ันเงนิเฟ้อสูงสุดรอบ 10 ปี ธนาคารกลางเกาหลีใตเ้ปิดเผยผลส ารวจในวนันีว้า่ ผูบ้รโิภคของเกาหลีใต้

มีมมุมองท่ีเป็นลบต่อภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิ.ย.เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี ขณะท่ีตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 10  ปี ทัง้นี ้ดชันีความ

เช่ือมั่นผูบ้ริโภค (CSI) ของเกาหลีใตร้ว่งลงแตะระดบั 96.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 102.6 ในเดือนพ.ค. โดยดชันี CSI เดือนมิ.ย.ถือเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่

เดือนม.ค. 2564 และเป็นการลดลงรายเดือนรุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค. 2564 ดชันีท่ีเคลื่อนไหวต ่ากว่าระดบั 100 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมีมมุมองเป็น

ลบตอ่แนวโนม้เศรษฐกิจนัน้ มีจ านวนมากกวา่ผูท่ี้มีมมุมองเป็นบวก และถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ. 2564 ท่ีดชันีเคลื่อนไหวต ่ากวา่ระดบั 100  

 (-) ยอดค้าปลีกญ่ีปุ่นเดือนพ.ค.เพิ่มเกินคาด ชีก้ารบริโภคฟ้ืนตัวแกร่ง รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(29 มิ.ย.) ว่า ยอดคา้ปลีกของญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้เป็นเดือน

ท่ี 3 ติดต่อกนัในเดือนพ.ค. ซึง่ตอกย า้มมุมองท่ีวา่ การบรโิภคท่ีแข็งแกรง่จะน าไปสูก่ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี ้แมว้า่อตัราเงินเฟอ้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ก่อใหเ้กิด

ความเสี่ยงต่อการใชจ้่ายของภาคครวัเรือนในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 รายงานระบุว่า ยอดคา้ปลีกปรบัตัวขึน้ 3.6% ในเดือนพ.ค.จากปีก่อน สูงกว่าตัวเลข

คาดการณเ์ฉลี่ยของตลาดท่ีคาดว่าอาจเพิ่มขึน้ 3.3% หลงัเพิ่มขึน้ 3.1% ในเดือนเม.ย. และเป็นการปรบัตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกัน นบัตัง้แต่เดือนมี.ค. ซึ่ง

รฐับาลไดย้กเลิกขอ้จ ากดัในการสกัดกัน้โรคโควิด-19 ส าหรบัการใหบ้รกิารแบบพบปะทั่วประเทศ เม่ือเทียบแบบรายเดือน ยอดคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 0.6% ในเดือน

พ.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนเม.ย. 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ 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 

วนัพ หสับดีที่ 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. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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 าคัญ ประมาณการ 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   -1.4% -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 ์   - - 

วนัพ หสับดีที่ 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  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

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

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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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