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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,811.31-1,831.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงมาถงึ 52.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนั
จากการคาดการณ์ท่ีว่า เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps ในการประชุมนโยบายการเงินท่ีก าลงัจะเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางสปัดาห์นี  ้ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์
แข็งค่าขึน้ 0.87% ทะลุ 105 แตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีท่ี 105.29 ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจัยช่วยหนุนจากมอร์แกน สแตนลีย์ออกโรงเตือนว่า มีโอกาส 50% ท่ี
เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกบับริษัท โอเรียนสตาร์ กรุ๊ป บริษัทขนส่ง กงัวลการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ หลงัจากผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้ในกรุงปักกิ่งและ
เซี่ยงไฮ้ อาจกระทบซพัพลายเชนโลก รวมไปถึงนกัการทตูระดบัสงูของเกาหลีใต้ เผยเกาหลีเหนือเตรียมการทดสอบอาวธุนิวเคลียร์รอบใหม่เสร็จสิน้แล้ว อย่างไร
ก็ตามทัง้ด้าน เจพีมอร์แกน และโกลด์แมนแซคส์ ต่างเช่ือว่าเฟดจะขึน้อัตราดอกเบีย้แรงถึง 0.75% เพ่ือสกัดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ ประเด็นดงักล่าวอาจ
กดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีจ้บัตามตอิตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด รายงานการประชมุ FOMC และ Projections รวมไปถงึถ้อยแถลงการณ์ของนาย เจอโรม พาว
เวล และตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกิจขนาดย่อม (NFIB) และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่ง
ตวั เน่ืองจากราคายงัคงผวัผวน แนะน าเปิดสถานะขายบริเวณ 1,836-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) พิจารณาซือ้
คืนเพ่ือหวงัท าก าไรช่วงสัน้หากราคาไม่หลดุแนวรับ 1,811-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
14-06-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,818.80 1,824.65 5.85 0.32 

Spot Silver ($) 21.04 21.17 0.13 0.62 

เงนิบาท (฿/$) 34.90 34.97 0.07 0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,600 30,250 -350 -1.14 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 122.09 123.18 1.09 0.89 

ดชันดีอลลาร ์ 105.20 104.92 -0.29 -0.27 

เงนิยโูร (€/$) 1.0408 1.0446 0.00 0.37 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,811    1,786   1,778 

        1,836    1,855   1,879 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,836-1,855 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,811-1,786 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,855 

 

 

 

 



 

 

 (+) "มอร์แกน สแตนลีย์" ชีส้หรัฐมีโอกาส 50% ที่จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย นายเจมส์ กอร์แมน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของมอร์แกน สแตนลีย์ออก
โรงเตือนในวนัจนัทร์ (13 มิ.ย.) วา่ มีโอกาส 50% ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสูภ่าวะถดถอย แม้สถานการณ์ไม่น่าจะรุนแรงก็ตาม พร้อมเตือนว่านกัลงทนุเสี่ยงเผชิญกบั
ช่วงเวลาท่ียากล าบาก "ตอนนี ้เศรษฐกิจสหรัฐเสี่ยงถดถอย 50%" นายกอร์แมนกล่าวในท่ีประชุมท่ีจัดโดยมอร์แกน สแตนลีย์ หลงัจากเมื่อเดือนท่ีผ่านมา เขา
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสถดถอยไมถ่ึง 50% อย่างไรก็ดี บรรดาผู้บริหารท่ีขึน้กล่าวในการประชมุอตุสาหกรรมการเงินของมอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยว่า 
ผู้บริโภคและบริษัทสหรัฐยงัคงมีสถานะทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี ซึง่จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถฟืน้ตวัจากภาวะหดตวัและป้องกนัธนาคารจากผลกระทบของภาวะ
เศรษฐกิจหดตวั 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทยีบเยน นักลงทนุเลี่ยงซือ้เพราะกังวลเศรษฐกจิถดถอย สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงบริเวณกรอบลา่ง 134 เยน โดยนกัลงทนุชะลอ
การซือ้เงินดอลลาร์เพราะมีความกงัวลเร่ืองเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี ้ยงัได้อิทธิพลจากการท่ีตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงอย่างหนกัด้วย ส านักขา่วเกียวโดรายงานว่า 
ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 134.26-134.29 เยน เทียบกับ 134.39-134.49 เยนท่ีนิวยอร์ก และ 134.59-134.60 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อ
เวลา 17:00 น. ของเมื่อวานนี ้

 (+) ภาคขนส่งหวั่นล็อกดาวน์เซ่ียงไฮ้กระทบซัพพลายเชนโลก บริษัท โอเรียนสตาร์ กรุ๊ป (Orient Star Group) เปิดเผยวา่ มาตรการล็อกดาวน์ป้องกนัโควิด-19 
ท่ีใช้ในเซี่ยงไฮ้เมื่อสุดสปัดาห์ท่ีผ่านมา รวมถึงการปิดทางหลวงด้วยนัน้ ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกไปยัง ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ "บรรดา
รถบรรทุกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ไม่สามารถเข้ามาท่ีท่าเรือเซี่ยงไฮ้ได้ " และเพิ่มเติมว่า "กิจกรรมการผลิตและอตุสาหกรรมในเซี่ยงไฮ้กลบัมาด าเนินการในขัน้
พืน้ฐานแล้ว แต่ด้วยมาตรการล็อกดาวน์ท่ีกลบัมาใช้รอบใหม่ ท าให้การขนส่งสินค้าได้รับผลกระทบบางส่วน" ขณะนีท้่าเรือหนิงโปเป็นทางเลื อกในการขนส่งสินค้า
เร่ิมแออดัมากขึน้เร่ือย ๆ หลงัจากท่ีเซี่ยงไฮ้พบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ในบางพืน้ท่ี และน าไปสูก่ารใช้มาตรการคมุเข้มเพื่อป้องกนัการระบาด 

 (+) เกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือเสร็จสิน้เตรียมทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่  นกัการทูตระดบัสงูของเกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือเตรียมการทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์รอบใหม่เสร็จสิน้แล้ว ทัง้นี ้หลงัหารือกบันายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ นายปาร์ค จิน รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ระบวุ่า เกาหลี
เหนือจะต้องรับผลท่ีตามมา หากยงัเดินหน้าทดสอบนิวเคลียร์ครัง้ท่ี 7 ในอีกไม่ก่ีวนัข้างหน้า นายปาร์คระบุอีกว่า เกาหลีเหนือได้เสร็จสิน้การเตรียมทดสอบอาวุธ
นิวเคลียร์ครัง้ใหม่ และเหลือแค่รอการตดัสินใจทางการเมือง โดยเมื่อเร็ว ๆ นี ้"หากเกาหลีเหนือยังดึงดนัทดสอบนิวเคลียร์รอบใหม่ ผมคิ ดว่ามีแต่จะท าให้เราใช้
มาตรการยบัยัง้ท่ีแขง็กร้าวย่ิงขึน้ และเสี่ยงเผชิญการคว ่าบาตรจากนานาชาติ เกาหลีเหนือควรเปลี่ยนใจและตดัสินใจอย่างถกูต้อง" 

 (-) "เจพีมอร์แกน-โกลด์แมนแซคส์" เชื่อเฟดขึน้ดอกเบีย้แรง 0.75% วันพุธนี ้นกัเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์แกน และโกลด์แมน แซคส์ ต่างก็คาดการณ์ว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัพธุนี ้(15 มิ.ย.) ตามเวลาสหรัฐ หลงัจากผลการส ารวจแสดงให้เห็นวา่ ตวัเลขคาดการณ์
เงินเฟ้อของชาวอเมริกนัปรับตวัสงูขึน้ ทัง้นี ้เฟดสาขานิวยอร์กเปิดเผยผลส ารวจคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคสหรัฐประจ าเดือนพ.ค.พบว่า ภาคครัวเรือนสหรัฐคาด
ว่า เงินเฟ้อจะปรับตัวขึน้ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า หลังจากมีการเปิดเผยผลส ารวจดังกล่าว นายมิเชล เฟโรลี นักเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์แกน รวมทัง้นัก
เศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมนแซคส์ ต่างก็คาดการณ์วา่ เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัพธุนี ้แม้วา่ก่อนหน้านีเ้ฟดได้ส่งสญัญาณวา่จะปรับขึน้
ดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุเดือนนีก้็ตาม 

 (-) จีนเผยยอด FDI พุ่งขึน้ 17.3% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวนันี ้(14 มิ.ย.) วา่ ยอดการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 
ท่ีไหลเข้าสูจี่นในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี ้พุ่งขึน้ 17.3% เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 5.642 แสนล้านหยวน หรือ เพิ่มขึน้ 22.6% เมื่อค านวณในรูปสกุลเงินดอลลาร์ แตะท่ี 
8.777 หมื่นล้านดอลลาร์ ยอด FDI ในอตุสาหกรรมด้านการบริการของจีนช่วง 5 เดือนแรกอยู่ท่ี 4.233 แสนล้านหยวน เพิ่มขึน้ 10.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะท่ี
ยอด FDI ในอตุสาหกรรมไฮเทค พุง่ขึน้ 42.7% ยอด FDI จากเกาหลีใต้ สหรัฐ และเยอรมนีเพิ่มขึน้ 52.8%, 27.1% และ 21.4% ตามล าดบั ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทนุแห่ช้อนซือ้หุ้นราคาถูกหลังร่วงหนัก หุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยปรับตวัขึน้เกือบ 1% เน่ืองจากนกัลงทนุช้อนซือ้หุ้นราคา
ถูก หลงัเกิดแรงเทขายอย่างหนักในรอบการซือ้ขายเมื่อวานนีจ้ากความวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้และเศรษฐกิจเสี่ ยง
ถดถอย ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 414.01 จุด เพิ่มขึน้ 1.49 จุด หรือ +0.36% หลงัร่วง 2.4% สู่ระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 3 เดือนเมื่อวานนี ้ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,557.44 จุด เพิ่มขึน้ 130.41 จุด หรือ +0.97% ขณะท่ี ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,063.80 จุด 
เพิ่มขึน้ 41.48 จดุ หรือ +0.69%  

 

 
 

 

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   -28.0** -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.0** -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 

 
 

 

 


