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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
30/06/2565 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.60 1,815.64 -0.96 -0.05 

Spot Silver ($) 20.74 20.71 -0.03 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,420 30,530 110 0.36 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,400 30,580 180 0.59 

Gold Online Futures (GOU22) 1,830.00 1,830.00 0.00 0.00 

Silver Futures (SVFU22)  21.12 20.96 -0.16 -0.76 

ดชันดีอลลาร ์ 105.10 105.03 -0.07 -0.06 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
อาจเห็นแรงซือ้ดนัราคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้ แต่ยงัคงต้องระวงัแรง
ขายเขา้มากดดันราคาใหอ้่อนตัวลงอีกครัง้ ทั้งนี ้ หากการดีดตัวของ
ราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดบั 1,832-1,837  ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้หรือ หากราคาท าระดบัต ่าสุดใหม่จากวนัก่อนหนา้ ราคาจะ
กลบัมาเคลื่อนไหวของในแบบของการแกว่งตัวอ่อนตัวลง อาจท าให้
เกิดแรงขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสูร่ะดบั 1,804-1,786 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
หาจังหวะเปิดสถานะขาย หากราคาปรบัตัวขึน้ไม่ผ่านโซนแนวตา้น  
1,832-1,837  ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดสถานะขายลง หากราคา
ผ่านแนวตา้นโซน 1,857 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั้งนี ้อาจทยอยแบ่งปิด
สถานะขาย หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรบัโซนท่ี 1,812-1,804 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
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สรุป  หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงตอ่เน่ืองอีก 2.30 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์โดยดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 0.59% ขานรบั
ถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด ท่ีกล่าวในระหว่างการประชมุ ECB Forum เม่ือคืนนีว้่า เฟดมีความมุ่งมั่นในการสกดัเงินเฟ้อ แมก้ารคมุเขม้ทาง
การเงินจะชะลอการขยายตวัทางเศรษฐกิจแต่ก็จะไม่สรา้งความเส่ียงท่ีรุนแรง ส่วนในวนันีร้าคาทองค าเคล่ือนไหวชะลอตวัในทิศทาง Sideway อยู่ในกรอบ 1,814.20-1,821.95 
ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัปัจจยับวกช่วยพยงุราคาทองค าจากเจพีมอรแ์กน คาดการณว์่า เศรษฐกิจสหรฐัมีความเสี่ยงท่ีจะเขา้สู่ภาวะถดถอยในปีนี ้เม่ือพิจารณาจากการหดตวัของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) วางแผนปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัท่ีรุนแรงมากขึน้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  อีกทัง้ นายวลาดิเมียร ์ปตูิน 
ประธานาธิบดีรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียจะตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ส่งกองก าลงัและวางโครงสรา้งพืน้ฐ านในประเทศฟินแลนดแ์ละสวีเดน
เม่ือสองประเทศนีเ้ขา้เป็นสมาชิกนาโต อย่างไรก็ตามราคาทองค าก็มีปัจจยักดดนัจากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการ
ผลิตและดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนมิ.ย. ปรบัตัวขึน้สู่ระดับ 50.2 จากระดับ 49.6 ในเดือนพ.ค.และพุ่งขึน้แตะระดับ 54.7 จากระดับ 47.8 ในเดือนพ.ค.
ตามล าดบั ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีการใชจ้า่ยสว่นบคุคลพืน้ฐาน,รายไดแ้ละการใชจ้า่ยสว่นบคุคล,จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการ
วา่งงานครัง้แรกรายสปัดาหแ์ละดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ปูตนิขู่ตอบโต ้หากนาโตวางโครงสร้างพืน้ฐานในฟินแลนด-์สวเีดน นายวลาดิเมียร ์ปตูิน ประธานาธิบดีรสัเซียเปิดเผยวา่ รสัเซียจะตอบโต ้หาก

องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ส่งกองก าลงัและวางโครงสรา้งพืน้ฐานในประเทศฟินแลนดแ์ละสวีเดนเมื่อสองประเทศนีเ้ขา้เป็น

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

กบัยเูครน ถา้อยากเป็นสมาชิกนาโตก็เชิญเลย" อย่างไรก็ดี ผูน้  ารสัเซียระบเุสรมิว่า "แต่ตอ้งเขา้ใจดว้ยว่าก่อนหนา้นีไ้ม่มีภยัคกุคาม แต่ตอนนีห้ากมีการ

สง่กองทหารและวางโครงสรา้งพืน้ฐานในสองประเทศนัน้แลว้ เราจ าเป็นตอ้งตอบโตแ้ละสรา้งภยัคกุคามในลกัษณะเดียวกนัต่อดินแดนที่เป็นตน้ทางของ

ภยัคุกคามที่ส่งมาถึงเรา" โดยการที่ฟินแลนดแ์ละสวีเดนเป็นสมาชิกนาโตจะท าใหค้วามสมัพนัธท์ี่สองประเทศนีม้ีกับรสัเซียเกิดความขุ่นเคืองอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้

 (+) เจพมีอรแ์กนเตือนเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอยปีนี ้หลังเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้สกัดเงนิเฟ้อ ทีมนกัวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนซึ่งน าโดยนายบรูซ 

คาสแมน และนายโจเซฟ ลิปตนั คาดการณว์่า เศรษฐกิจสหรฐัมีความเสี่ยงที่จะเขา้สู่ภาวะถดถอยในปีนี ้เมื่อพิจารณาจากการหดตวัของผลิตภณัฑม์วล

รวมภายในประเทศ (GDP) และการที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) วางแผนปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดบัที่รุนแรงมากขึน้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ นอกจากนี ้

นกัวิเคราะหข์องเจพีมอรแ์กนไมป่ฏิเสธความเป็นไปไดท้ี่วา่ เศรษฐกิจโลกจะเขา้สูภ่าวะถดถอยดว้ยเช่นกนั 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 243.55 จุด วิตกเศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอย ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัลงในช่วงเชา้

วนันี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะเขา้สู่ภาวะถดถอย หลงัจากประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เตือนเก่ียวกับอนัตรายของการไม่

จดัการกบัภาวะเงินเฟ้อที่ระดบัสงู ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26 ,561.05 จุด ลดลง 243.55 จุด หรือ -0.91% หุน้ที่

ปรบัตวัลงในช่วงเชา้วนันีน้  าโดยกลุม่เหมืองแร,่ กลุม่ผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน และกลุม่สินเช่ือผูบ้รโิภค 

 (-) ภาคการผลิตจีนขยายตัวคร้ังแรกในรอบ 4 เดือน หลังคลายล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮ้ ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดัชนี

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขยายตวัเป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือน หลงัจากรฐับาลยตุิมาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการระบาดของโรคโค

วิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ ้ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ของจีนปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 50.2 จากระดบั 49.6 ในเดือนพ.ค. โดยดชันี PMI ภาคการผลิต

ขยายตวัเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.พ.ปีนี ้

 (-) ภาคบริการจีนเดือนมิ.ย.โตเร็วสุดในรอบ 13 เดือน รับอานิสงสยุ์ติล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮ้ ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า 

ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารเดือนมิ.ย.ของจีนพุง่ขึน้แตะระดบั 54.7 จากระดบั 47.8 ในเดือนพ.ค. โดยภาคบรกิารของจีนขยายตวัรวดเรว็

ที่สดุในรอบ 13 เดือน ทัง้นี ้ภาคการผลิตและภาคบรกิารของจีนไดร้บัปัจจยัหนนุจากการที่เทศบาลนครเซี่ยงไฮป้ระกาศยกเลิกมาตรการลอ็กดาวนต์ัง้แต่

วนัที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยอนญุาตใหร้ถยนตซ์ึ่งรวมถึงรถแท็กซี่สามารถวิ่งบนทอ้งถนนได ้และอนญุาตใหป้ระชาชนส่วนใหญ่เดินทางออกจากบ้านได ้

หลงัจากที่ก่อนหนา้นี ้เซี่ยงไฮซ้ึ่งมีพลเมืองจ านวนมากถึง 25 ลา้นคนไดอ้ยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานถึง 2 เดือน ซึ่งส่งผ ลกระทบต่อ

ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนอย่างรุนแรง 

 (-) แบงกช์าติจีนให้ค าม่ันหนุนเศรษฐกิจโตต่อเน่ือง-จัดหาเงินทุนช่วยธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่าจะสรา้งกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินและกระตุน้การเติบโตของเศรษฐกิจที่แทจ้รงิ โดยธนาคารกลางจะพยายามสรา้งเสถียรภาพใหก้บัห่ วงโซ่
อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมใหส้ถาบันการเงินเพิ่มการปล่อยสินเ ช่ือแก่อุตสาหกรรมการผลิต ทัง้นี ้PBOC ตัง้เป้าสรา้ง
เสถียรภาพใหก้ับตน้ทุนกูยื้มส าหรบัธนาคารพาณิชย ์การเพิ่มประสิทธิภาพสงูสดุใหก้ับอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี และการลดตน้ทุน ทางการเงิน
โดยรวมส าหรบักิจการ นอกจากนี ้ความพยายามของ PBOC ยงัครอบคลมุถึงการพฒันาตลาดอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างเหมาะสมและป้องกนัความเสี่ยง
ทางการเงินทา่มกลางการเปิดกวา้งทางการเงินของประเทศ 

  

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ 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 าคั  ประมา การ 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 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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