
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงต่อเนื่องอีก 2.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์โดยดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 
0.59% ขานรบัถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด ท่ีกล่าวในระหว่างการประชมุ ECB Forum เม่ือคืนนีว้่า เฟดมีความมุ่งมั่นในการสกดัเงิน
เฟ้อ แมก้ารคมุเขม้ทางการเงินจะชะลอการขยายตวัทางเศรษฐกิจแต่ก็จะไม่สรา้งความเสี่ยงที่รุนแรง ส่วนในวนันีร้าคาทองค าเคลื่อนไหวชะลอตวัในทิศทาง Sideway อยู่ใน
กรอบ 1,814.20-1,821.95 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัปัจจยับวกช่วยพยงุราคาทองค าจากเจพีมอรแ์กน คาดการณว์่า เศรษฐกิจสหรฐัมีความเสี่ยงที่จะเขา้สู่ภาวะถดถอยในปี
นี ้เม่ือพิจารณาจากการหดตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) วางแผนปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้
เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ อีกทัง้ นายวลาดิเมียร ์ปตูิน ประธานาธิบดีรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียจะตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ส่งกองก าลงัและ
วางโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศฟินแลนดแ์ละสวีเดนเม่ือสองประเทศนีเ้ขา้เป็นสมาชิกนาโต  อย่างไรก็ตามราคาทองค าก็มีปัจจยักดดนัจากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน 
(NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารเดือนมิ.ย. ปรบัตวัขึน้สูร่ะดบั 50.2 จากระดบั 49.6 ใน
เดือนพ.ค.และพุ่งขึน้แตะระดบั 54.7 จากระดบั 47.8 ในเดือนพ.ค.ตามล าดบั ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีการใชจ้่าย
สว่นบคุคลพืน้ฐาน,รายไดแ้ละการใชจ้่ายสว่นบคุคล,จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาหแ์ละดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 มิถนุายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
30/06/2565 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.60 1,815.20 -1.40 -0.08 

Spot Silver ($) 20.74 20.71 -0.03 -0.14 

เงนิบาท (฿/$) 35.22 35.30 0.08 0.23 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,300 30,400 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 115.70 115.95 0.25 0.22 

ดชันดีอลลาร ์ 105.10 105.03 -0.07 -0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0440 1.0453 0.00 0.12 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,804   1,786  1,769 

       1,837   1,857  1,879 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,832-1,837 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,812-1,804 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,857 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ปูตินขู่ตอบโต้ หากนาโตวางโครงสร้างพืน้ฐานในฟินแลนด-์สวีเดน นายวลาดิเมียร ์ปตูิน ประธานาธิบดีรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียจะตอบโต ้หาก

องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ส่งกองก าลงัและวางโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศฟินแลนดแ์ละสวีเดนเมื่อสองประเทศนีเ้ขา้เ ป็น

สมาชิกนาโต ปธน.ปตูินเปิดเผยผ่านสถานีโทรทศันข์องรฐับาลในวนัพธุ (29 มิ.ย.) วา่ "กบัสวีเดนและฟินแลนดน์ัน้ เราไม่ไดม้ีปัญหาแบบเดียวกบัที่เรามีกบั

ยเูครน ถา้อยากเป็นสมาชิกนาโตก็เชิญเลย" อย่างไรก็ดี ผูน้  ารสัเซียระบเุสรมิว่า "แต่ตอ้งเขา้ใจดว้ยว่าก่อนหนา้นีไ้ม่มีภยัคกุคาม แต่ตอนนีห้ากมีการสง่กอง

ทหารและวางโครงสรา้งพืน้ฐานในสองประเทศนัน้แลว้ เราจ าเป็นตอ้งตอบโตแ้ละสรา้งภยัคุกคามในลกัษณะเดียวกันต่อดินแดนที่เป็นตน้ทางของภยั

คกุคามที่ส่งมาถึงเรา" โดยการที่ฟินแลนดแ์ละสวีเดนเป็นสมาชิกนาโตจะท าใหค้วามสมัพนัธท์ี่สองประเทศนีม้ีกบัรสัเซียเกิดความขุ่นเคืองอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได ้

 (+) เจพีมอรแ์กนเตือนเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอยปีนี้ หลังเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้สกัดเงนิเฟ้อ ทีมนกัวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนซึ่งน าโดยนายบรูซ 

คาสแมน และนายโจเซฟ ลิปตนั คาดการณว์่า เศรษฐกิจสหรฐัมีความเสี่ยงที่จะเขา้สู่ภาวะถดถอยในปีนี ้เมื่อพิจารณาจากการหดตวัของผลิตภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศ (GDP) และการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) วางแผนปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในระดับที่รุนแรงมากขึน้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี ้

นกัวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนไมป่ฏิเสธความเป็นไปไดท้ี่วา่ เศรษฐกิจโลกจะเขา้สูภ่าวะถดถอยดว้ยเช่นกนั 

 (+) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าลบ 243.55 จุด วติกเศรษฐกจิสหรัฐเสีย่งถดถอย ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันี ้

เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะเขา้สู่ภาวะถดถอย หลงัจากประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เตือนเก่ียวกบัอนัตรายของการไม่จดัก ารกบั

ภาวะเงินเฟ้อที่ระดบัสงู ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,561.05 จดุ ลดลง 243.55 จดุ หรอื -0.91% หุน้ที่ปรบัตวัลงในช่วง

เชา้วนันีน้  าโดยกลุม่เหมืองแร,่ กลุม่ผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน และกลุม่สินเช่ือผูบ้รโิภค 

 (-) ภาคการผลติจนีขยายตวัคร้ังแรกในรอบ 4 เดอืน หลังคลายลอ็กดาวนเ์ซีย่งไฮ้ ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ ดชันีผูจ้ดัการ

ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน หลงัจากรฐับาลยตุิมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการระบาดของโรคโควิด -19 ใน

นครเซี่ยงไฮ ้ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ของจีนปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 50.2 จากระดบั 49.6 ในเดือนพ.ค. โดยดชันี PMI ภาคการผลิตขยายตวัเป็น

ครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ.ปีนี ้

 (-) ภาคบริการจนีเดอืนมิ.ย.โตเร็วสุดในรอบ 13 เดอืน รับอานิสงสยุ์ตลิ็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮ้ ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันี

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารเดือนมิ.ย.ของจีนพุ่งขึน้แตะระดบั 54.7 จากระดบั 47.8 ในเดือนพ.ค. โดยภาคบรกิารของจีนขยายตวัรวดเรว็ที่สดุใน

รอบ 13 เดือน ทัง้นี ้ภาคการผลิตและภาคบรกิารของจีนไดร้บัปัจจยัหนนุจากการที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮป้ระกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวนต์ัง้แต่ วนัที่ 1 

มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยอนญุาตใหร้ถยนตซ์ึ่งรวมถึงรถแท็กซี่สามารถวิ่งบนทอ้งถนนได ้และอนญุาตใหป้ระชาชนส่วนใหญ่เดินทางออกจากบา้นได ้หลั งจากที่

ก่อนหนา้นี ้เซี่ยงไฮซ้ึ่งมีพลเมืองจ านวนมากถึง 25 ลา้นคนไดอ้ยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานถึง 2 เดือน ซึ่งส่ง ผลกระทบต่อภาพรวมของ

เศรษฐกิจจีนอย่างรุนแรง 

 (-) แบงกช์าติจีนให้ค าม่ันหนุนเศรษฐกิจโตต่อเน่ือง-จัดหาเงินทุนช่วยธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่าจะสรา้งกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินและกระตุน้การเติบโตของเศรษฐกิจที่แทจ้รงิ โดยธนาคารกลางจะพยายามสรา้งเสถียรภาพใหก้ับห่วงโซ่
อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมใหส้ถาบันการเงินเพิ่มการปล่อยสินเช่ือแก่อุตสาหกรรมการผลิต ทัง้นี ้PBOC ตั้งเป้าสรา้ง
เสถียรภาพใหก้ับตน้ทุนกูยื้มส าหรบัธนาคารพาณิชย ์การเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดใหก้ับอัตราดอกเบีย้เงินกูลู้กคา้ชัน้ดี และการลดตน้ทุนทางการเงิน
โดยรวมส าหรบักิจการ นอกจากนี ้ความพยายามของ PBOC ยงัครอบคลมุถึงการพฒันาตลาดอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างเหมาะสมและปอ้งกนัความเสี่ยงทาง
การเงินทา่มกลางการเปิดกวา้งทางการเงินของประเทศ 

 

 

 

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 

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 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. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ 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.   0.7%** 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** - 

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  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. องัก ษ 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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