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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,852.68-1,878.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้ถึง 23.50 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ได้แรงหนนุจากเงินเฟ้อท่ีสูงกว่าคาด หลงัดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีออกมาสูงเกินคาด และความวิตกว่าการท่ีเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ จะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่วนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจากราคาบติคอยน์ร่วงลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งหลดุระดบั 25,000 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มท่ี
ทดสอบแนวรับท่ีระดบั 24,000 ดอลลาร์ รวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนลบด้วยเช่นกนั หลงัสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสูงเกินคาด ซึง่อาจท า
ให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการท่ีเฟดเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดอลลาร์ได้แข็งค่าขึน้สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 20 ปี เม่ือเทียบสกุลเงินเยน 
หลังส่วนต่างอัตราดอกเบีย้สหรัฐและญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มปรับตวักว้างขึน้ จากนโยบายทางการเงินท่ีสวนทางกัน ประกอบกับสกุลเงินปอนด์อ่อนค่า หลัง GDP 
องักฤษเดือนเม.ย.หดตวัลง 0.3% สวนทางคาดการณ์ รวมไปถึงราคาน า้มนั WTI ร่วงลงในช่วงเช้านี ้จากความต้องการใช้น า้มนัในจีนชะลอตวัลง หลงัจากนคร
เซี่ยงไฮ้ล็อกดาวน์บางส่วน ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั ราคา
ทองค ายงัมีก าลงัซือ้ท่ีไม่มากนกั ประกอบกบั ราคามีการเคล่ือนไหวผวัผวนสงู หากราคาไม่โซนแนวต้าน 1,873-1,879 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รอจงัหวะราคาอ่อนตวั
ลงจงึพิจารณาเข้าซือ้โซนแนวรับ 1,855-1,846 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
13-06-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,870.90 1,857.14 -13.76 -0.74 

Spot Silver ($) 21.87 21.52 -0.35 -1.60 

เงนิบาท (฿/$) 34.72 34.81 0.09 0.24 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,700 30,600 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 121.83 120.50 -1.33 -1.09 

ดชันดีอลลาร ์ 104.30 104.63 0.33 0.31 

เงนิยโูร (€/$) 1.0514 1.0468 0.00 -0.44 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,846    1,829   1,811 

        1,879    1,894   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,855-1,846 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,873-1,879 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,829 

 

 

 

 



 

 

 (+) รมต.กลาโหมจีนเตือนสหรัฐหยุดใส่ร้าย หากต้องการฟ้ืนฟูสัมพันธ์ 2 ประเทศ พลเอกเว่ย เฟ่ิงเหอ รัฐมนตรีกลาโหมจีนออกมาประณามสหรัฐว่า 
"ใส่ร้ายป้ายสีจีน" พร้อมทัง้กล่าวหาวา่สหรัฐก าลงัพยายาม "จีบ้งัคบั" ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโด -แปซิฟิก รมว.กลาโหมจีนเปิดเผยกบัผู้ เข้าร่วมประชมุใน
ครัง้นีว้า่ ทางการจีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดใส่ร้ายป้ายสีให้จีนต้องแปดเปือ้น รวมถึงยุตกิารแทรกแซงกิจการภายในของจีน มิเช่นนัน้ความสมัพนัธ์ระดบัทวิภาคี
จะไม่สามารถฟื้นฟูได้ "แต่หากสหรัฐต้องการจะเผชิญหน้า เราก็พร้อมจะสู้ เต็มท่ี อย่างไรก็ตาม กองทพัทัง้สองประเทศควรร่วมมือกนัเพ่ือพฒันาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวก" พลเอกเว่ยกล่าว พร้อมเสริมว่า กลยุทธ์ใหม่ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐในภูมิภาคอินโด -แปซิฟิกมีแต่จะน าไปสู่ "ความ
ขดัแย้งและการเผชิญหน้า" ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานวา่ สหรัฐประกาศกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซฟิิก (IPEF) ในเดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา ซึง่เป็น
ส่วนหนึง่ของยทุธศาสตร์ส าหรับภมูิภาคนีโ้ดยมี 13 ประเทศเข้าร่วม แตไ่ม่มีจีนรวมอยู่ในนัน้ 

 (+) "ดีเอชแอล" เตือนห่วงโซ่อุปทานไม่ฟ้ืนสู่ระดับก่อนโควิดภายในปี 2566 ดีเอชแอล (DHL) บริษัทเรือขนสินค้าเปิดเผยว่า "ปัญหาห่วงโซ่อุปทานจะ
ผ่อนคลายลงในปี 2566 แต่จะไม่กลบัไปสู่ระดบัของปี 2562 ผมไม่คิดวา่เราก าลงักลบัไปสู่สถานการณ์ท่ีมีการขนส่งเกินความจุ โครงสร้างพื น้ฐานโดยเพพาะ
อย่างยิ่งในสหรัฐ จะไม่ดีขึน้ในชัว่ข้ามคืน เพราะการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานใช้เวลานาน" ทิม ชาวาร์ธ ซีอีโอฝ่ายการขนส่งสินค้าของดีเอชแอล โกลบอล ฟอร์
เวร์ิดดิง้กล่าว ส านกัข่าวบลูมเบร์ิกรายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และข้อก าหนดต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคมุการแพร่ระบาดนัน้ ได้น าไปสู่การขาด
แคลนแรงงานและคนขบัรถบรรทกุในท่าเรือส าคญัหลายแห่งทัว่โลกในปี ท่ีแล้ว ท าให้การขนสินค้าทัง้ขาเข้าและออกจากศนูย์กระจายสินค้าล่าช้า และท าให้
อตัราคา่ระวางสินค้าสงูเป็นประวตักิารณ์ 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งหนุนเฟดขึน้ดบ.แรง ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนลบ หลงัสหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสงูเกิน
คาดในวนัศุกร์ (10 มิ.ย.) ซึง่ท าให้นกัลงทุนกังวลว่า อาจท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้มากขึน้เพ่ือสกัดเงินเฟ้ อ และจะส่งผลให้
เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต ตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ้29.28 จุด หรือ -0.89%, ดชันีฮัง่เส็ง ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลง 738.60 จุด 
หรือ -3.39%, ดชันีนิเกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วง ลดลง 836.85 จุด หรือ -3.01% โดยเพพาะดชันีคอมโพสิต ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดลดลง 91.36 
จดุ หรือ -3.52% โดยปรับตวัลดลงติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 5 และแตะระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 13 พ.ย. 2563 หลงันกัลงทนุต่างชาติเทขายหุ้นเกาหลีใต้ตดิต่อกนั
เป็นเดือนท่ี 5 ในเดือนพ.ค. เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของเงินเฟ้อ 

 (+) บิตคอยน์ร่วง ใกล้แตะแนวรับ $24,000 กังวลเฟดเร่งขึน้ดบ.หลังเงินเฟ้อพุ่ ง  ราคาบิตคอยน์ร่วงลงอย่างต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งหลุดระดับ 25,000 
ดอลลาร์ และมีแนวโน้มท่ีทดสอบแนวรับท่ีระดบั 24,000 ดอลลาร์ เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงั
สหรัฐเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ท่ีสงูเกินคาด ทัง้นี ้แอนโทนี เทรนเชฟ ผู้ก่อตัง้บริษัท Nexo ซึง่เป็นบริษัทปล่อยกู้ เหรียญคริปโทเคอร์เรนซีกล่าววา่ ราคา
บติคอยน์ร่วงลงตามสินทรัพย์เส่ียงประเภทอ่ืน ๆ ซึง่รวมถงึดชันีตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดิง่ลงกวา่ 300 จดุในช่วงเช้านี ้

 (-) ดอลล์พุ่งท านิวไฮ 20 ปีเทียบเยน อานิสงส์เฟดใช้นโยบายสวนทาง BOJ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบกบัเงินเยน 
ในการซือ้ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุคาดการณ์วา่ส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบีย้สหรัฐและญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มปรับตวักว้างขึน้อีก ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.82-134.83 เยน เทียบกบั 134.35-134.45 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 133.59-
133.62 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของวันศุกร์ท่ี 10 มิ.ย. ทัง้นี ้เยนร่วงสู่ระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนก.พ. ปี 2545 ในช่ วงสัน้ ๆ หลังนักลงทุน
คาดการณ์มากขึน้วา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งคมุเข้มนโยบายการเงินตอ่ไป หลงัเปิดเผยข้อมลูเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ที่สงูเหนือความคาดหมาย 

 (-) ปอนด์ร่วง-ฟุตซี่ เปิดลบ หลังอังกฤษเผย GDP หดตัว 0.3% สวนทางคาดการณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานในวนันีว้่า ผลิตภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) เดือนเม.ย.ขององักฤษหดตวัลง 0.3% จากเดือนมี.ค. ซึง่สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตวั 0.1% ข้อมลูดงักล่าว
ส่งผลให้ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงเกือบ 1% ในวนันี ้และได้พุดเงินปอนด์อ่อนคา่ลง 0.67% เม่ือเทียบกบัดอลลาร์ เน่ืองจากนกัลงทนุวิ ตก
กังวลเก่ียวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ พร้อมกับจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวนัพฤหสับดีนี ้หลัง
นกัวเิคราะห์คาดวา่ BoE จะเดนิหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย ทัง้นี ้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ขององักฤษพุ่งแตะระดบั 9% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี 

 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 13 มิ.ย. - - ไมม่ีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ   - - 

วนัองัคารท่ี 14 มิ.ย. 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -24.5 -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -27.5 -34.3 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเลก็ เดือนพ.ค.   93.1 93.2 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   0.8% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือนพ.ค.   0.6% 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   43.2 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   -1.0% -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.   -7.0% -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.5% -1.8% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐาน เดือนพ.ค.   0.8% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีก เดือนพ.ค.   0.2% 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   3.2 -11.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   1.2% 2.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB   68 69 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 2.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.50% <1.00% 

 01.00น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 18.00น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   1.25% 1.00% 

 19.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   5.1 2.6 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   230K 229K 

 19.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน พ.ค.   1.79M 1.82M 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือน พ.ค.   1.71M 1.72M 

วนัศกุร์ท่ี 17 มิ.ย. 19.45น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิต เดือนพ.ค.   79.5% 79.0% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม เดือนพ.ค.   0.6% 1.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจจาก Conference Board   -0.4% -0.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่10 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


