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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
29/06/2565 11:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,818.90 1,820.90 2.00 0.11 

Spot Silver ($) 20.88 20.84 -0.04 -0.19 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,470 30,390 -80 -0.26 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,480 30,390 -90 -0.30 

Gold Online Futures (GOU22) 1,839.80 1,836.40 -3.40 -0.18 

Silver Futures (SVFU22)  21.57 21.10 -0.47 -2.18 

ดชันดีอลลาร ์ 104.49 104.42 -0.07 -0.06 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาอ่อนตวัลงไม่ต  ่ากว่าโซน 1,812 ดอลลารต์่อออนซจ์ะท าให้
ราคายังคงมี การเคลื่ อน ไหวใน รูปแบบ  Sideway Up (ราคา
เคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางค่อยปรบัตวัขึน้) เบือ้งตน้ประเมินแนว
ตา้นระยะสัน้ในโซน 1,837-1,848 ดอลลารต์่อออนซ ์และแนวตา้น
ถดัไปที่ 1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เปิดสถานะซือ้ โดยใชแ้นวรบับริเวณ 1,812 ดอลลารต์่อออนซ ์และ
ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,812 ดอลลารต์่อออนซ ์ เพื่อรอซือ้ใหม่ที่โซน
แนวรับ 1,800-1,786 ดอลลารต์่อออนซ์  ส  าหรับนักลงทุนที่ ถือ
สถานะซือ้อยู่  แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตั้งแต่ราคา 
1,837-1,848  ดอลลารต์่อออนซ ์ 
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สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงอีกเล็กนอ้ย 2.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์โดยดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 0.54% จาก
แนวโนม้ท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะยงัคงเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้ ขณะท่ีสกลุเงินยโูรออ่นคา่ลง หลงัจากนางครสิติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยโุรป(ECB) ไมไ่ดใ้หข้อ้มลูเชิงลกึ
ใหม่ๆเก่ียวกบัแนวโนม้นโยบายการเงินของ ECB สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุบรเิวณ 1,818.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ส่วนในวนันีร้าคาทองค า
เคล่ือนไหวในทิศทาง Sideway อยู่ในกรอบ 1,817.50-1,822.93 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัปัจจยับวกหนนุราคาทองค าจากรฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัขึน้บญัชีด า
ทางการคา้บรษัิท 5 แห่งในจีนเม่ือวนัองัคาร โดยกล่าวหาวา่บรษัิทเหล่านัน้สนบัสนนุฐานอตุสาหกรรมทางทหารและการป้องกนัประเทศของรสัเซีย ประกอบกบั ตลาดหุน้ในภมูิภาค
เอเชียรว่งลงในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดรว่งลงเกือบ 500 จดุในวนัองัคาร เน่ืองจากนกัลงทุนเทขายหุน้เป็นวงกวา้ง หลงัมีรายงานว่าดชันีความ
เช่ือมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัทรุดตวัลงอย่างหนกั ดา้น รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกของญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกนัในเดือนพ.ค. ซึง่ตอกย า้มมุมองท่ีว่า การ
บรโิภคท่ีแข็งแกรง่จะน าไปสู่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั มีการเปิดเผยประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตร
มาส 1/2022 และถอ้ยแถลงของประธานเฟด นอกจากนี ้ประธาน ECB และ ประธาน BOE มีก าหนดจะเขา้รว่มอภิปรายในหวัขอ้ "Policy panel"  ในงานสมัมนา ECB Forum ท่ีจดั
ขึน้ในเมืองซนิตราของโปรตเุกส 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐขึน้บัญชีด า 5 บริษัทในจนีโทษฐานใหก้ารสนับสนุนกองทพัรัสเซีย รฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัขึน้บญัชีด าทางการคา้บรษัิท 5 

แห่งในจีนเม่ือวันอังคาร (28 มิ.ย.) โดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านั้นสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมทางทหารและการป้องกันประเทศของรสัเซีย ขณะท่ี สหรฐั

พยายามท่ีจะขยายมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียหลงัจากท าการรุกรานยูเครน ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กระทรวงพาณิชยส์หรฐัระบุว่า บรษัิทดงักล่าวได้

จัดส่งอุปกรณ์ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีน่ากังวลของรสัเซีย ก่อนการบุกโจมตียูเครนในวันท่ี 24 ก.พ. โดยบริษัทเหล่านีย้ังคงท าสัญญาส่งมอบซัพ พลายให้กับ

หน่วยงานของรสัเซียท่ีถกูคว ่าบาตร 

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

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

ประเทศใกลเ้ต็มศกัยภาพแลว้ โดยข่าวดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นว่าอปุทานน า้มนัในตลาดโลกอาจเผชิญภาวะตงึตวัมากขึน้ ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิ บ WTI สง่มอบ

เดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.19 ดอลลาร ์หรือ 2% ปิดท่ี 111.76 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึน้ 2.89 ดอลลาร ์

หรือ 2.5% ปิดท่ี 117.58 ดอลลาร/์บารเ์รล โทบิน โกเรย ์นกัวิเคราะหด์า้นสินคา้โภคภณัฑจ์ากคอมมอนเวลธ ์แบงกก์ล่าวว่า ตลาดน า้มนัโลก มีแนวโนม้ท่ีจะ

เผชิญภาวะตงึตวัมากขึน้ เน่ืองจากซาอดีุอาระเบีย และ UAE ก าลงัผลิตน า้มนัใกลเ้ต็มศกัยภาพแลว้ ท าใหท้ัง้สองประเทศไม่มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิต

มากขึน้ 

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

ถกูกดดนัจากการท่ีดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัปิดลดลงเม่ือวานนี้ (28 มิ.ย.) ตลอดจนนกัลงทนุเทขายท าก าไร หลงัดชันีปรบัตวัขึน้ 4 วนัติดต่อกัน ส านกั

ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 26,759.99 จดุ รว่งลง 289.48 จดุ หรือ -1.07% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันีน้  าโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์

ยาง, กลุม่ขนสง่ทางทะเล ตลอดจนกลุม่ผลติภณัฑแ์กว้และเซรามิก 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 293.36 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้

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

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

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

ใตมี้มมุมองท่ีเป็นลบต่อภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิ.ย.เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี ขณะท่ีตวัเลขคาดการณเ์งินเฟ้อพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ  10 ปี ทัง้นี ้ดชันี

ความเช่ือมั่นผูบ้ริโภค (CSI) ของเกาหลีใตร้่วงลงแตะระดับ 96.4 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 102.6 ในเดือนพ.ค. โดยดัชนี CSI เดือนมิ.ย.ถือเป็นระดับต ่าสุด

นบัตัง้แต่เดือนม.ค. 2564 และเป็นการลดลงรายเดือนรุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค. 2564 ดชันีท่ีเคลื่อนไหวต ่ากว่าระดบั 100 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมี

มมุมองเป็นลบต่อแนวโนม้เศรษฐกิจนัน้ มีจ านวนมากกว่าผูท่ี้มีมมุมองเป็นบวก และถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.พ. 2564 ท่ีดชันีเคลื่ อนไหวต ่ากว่าระดบั 

100  

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

เดือนท่ี 3 ติดต่อกนัในเดือนพ.ค. ซึ่งตอกย า้มมุมองท่ีว่า การบริโภคท่ีแข็งแกรง่จะน าไปสู่การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจในไตรมาสนี ้แมว้่าอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสงูขึน้

ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการใชจ้่ายของภาคครวัเรือนในช่วงท่ีเหลือของปี 2565 รายงานระบุว่า ยอดคา้ปลีกปรบัตวัขึน้ 3.6% ในเดือนพ.ค.จากปีก่อน สงูกว่า

ตวัเลขคาดการณเ์ฉลี่ยของตลาดท่ีคาดว่าอาจเพิ่มขึน้ 3.3% หลงัเพิ่มขึน้ 3.1% ในเดือนเม.ย. และเป็นการปรบัตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 3 ติดต่อกนันบัตัง้แต่เดือน

มี.ค. ซึ่งรฐับาลไดย้กเลิกขอ้จ ากดัในการสกดักัน้โรคโควิด-19 ส าหรบัการใหบ้รกิารแบบพบปะทั่วประเทศ เม่ือเทียบแบบรายเดือน ยอดคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 0.6% 

ในเดือนพ.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนเม.ย. 

 
 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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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  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 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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