
  

15 มิถนุายน 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,807.11-1,826.07 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงต่ออีก 10.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมนโยบายการเงินท่ีจะเสร็จสิน้ลงในช่วงกลางดกึคืนนี ้ซึ่งส่งผลให้ดชันี
ดอลลาร์แข็งค่าขึน้สู่ระดบัสงูสดุนบัตัง้แตธ่.ค. 2002 ขณะที่วนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศจดัการประชมุฉกุเฉินในวนันี ้เพ่ือหารือ
เก่ียวกับสถานการณ์ในตลาดพันธบัตรท่ีร่วงลงอย่างหนัก สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความวิตกกังวลว่า ECB จะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้รุนแรงกว่าท่ีคาด 
ประกอบกบักรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในระดบัสูงกว่า 50 รายเป็นวนัท่ี 5 ติดต่อกนั เจ้าหน้าท่ีจึงอาจเล่ือนแผนคลายล็อกดาวน์ออกไปก่อน อย่างไรก็ตาม
ด้าน ดชันีเซี่ยงไฮ้ ตลาดหุ้นจีน และดชันีฮัง่เส็ง ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดปรับตวัขึน้ หลงัจีนรายงานข้อมลูเศรษฐกิจดีกว่าคาด ประเด็นดงั กล่าวอาจกดดนัทองค าได้ 
ส าหรับคืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค., ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index), สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย. 
รวมถึงจบัตารายงานผลการประชุมเฟดในเวลาตี 1 และแถลงการณ์ของประธานเฟดในเวลาตี 1 คร่ึง ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรจากการแกว่งตวั โดยเปิดสถานะขายท่ี
แนวต้านบริเวณ 1,832-1,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากราคาขยับลงควรแบ่งปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรหากราคาทองค าไม่หลุดแนวรับโซน 1,804-1,786 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ค านงึถงึความผนัผวนของราคาจากผลการประชมุเฟด 
 

 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15-06-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.00 1,824.74 16.74 0.93 

Spot Silver ($) 21.04 21.46 0.42 2.00 

เงนิบาท (฿/$) 35.02 35.01 -0.02 -0.04 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,250 30,250 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 120.87 119.69 -1.18 -0.98 

ดชันดีอลลาร ์ 105.48 104.78 -0.70 -0.66 

เงนิยโูร (€/$) 1.0411 1.0477 0.01 0.63 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,804    1,786   1,769 

        1,832    1,850   1,879 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,832-1,850 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,804-1,786 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,850 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียคว ่าบาตรสื่อมวลชน-จนท.กลาโหมสหราชอาณาจักร กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยการออกมาตรการคว ่าบาตรต่อสื่อมวลชน 29 คน 
และเจ้าหน้าท่ีกลาโหมของสหราชอาณาจักรอีก 20 คน ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า สื่อมวลชนท่ีถูกคว ่าบาตรในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะ การ์
เดียน ส านกัข่าวบีบีซี และอื่น ๆ ส่วนเจ้าหน้าท่ีกลาโหมนัน้ ประกอบด้วยนายเจเรมี ควิน รัฐมนตรีด้านการจดัซือ้อาวธุของสหราชอาณาจกั ร ซึ่งจะถูกปฏิเสธไม่ให้
เดินทางเข้ารัสเซีย มติดงักลา่วเป็นการตอบโต้มาตรการคว ่าบาตรตอ่บคุคลท่ีออกโดยรัฐบาลสหราชอาณาจกัร ซึง่มุง่ตอ่ต้านกลุม่ผู้สื่อขา่วชัน้น าและประธานบริษัท
ด้านการป้องกนัประเทศของรัสเซีย กระทรวงฯ ยงัระบวุา่ กลุ่มผู้สื่อข่าวสหราชอาณาจกัรในรายช่ือท่ีระบ ุเก่ียวข้องกบัการจงใจเผยแพร่ข้ อมลูด้านเดียวอนัเป็นเท็จ
เก่ียวกบัรัสเซีย รวมถึงเหตกุารณ์ในยูเครนและดอนบาส โดยผู้สื่อขา่วเหล่านีย้งัมีสว่นกระตุ้นความกลวัชาวรัสเซียในสงัคมสหราชอาณาจกัรด้วยการประเมินท่ีมีอคติ
ด้วย 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทียบเยน หวั่นเฟดขึน้ดอกเบีย้แรงกระทบศก.  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัเงินเยนในการซือ้ขายท่ี
ตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้ขณะตลาดจบัตาธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างรุนแรงในวนันีเ้พื่อสกดัเงินเฟ้อ ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ 
เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 135.11-135.14 เยน เทียบกบั 135.43-135.53 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 134.42-134.44 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ 
เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0445-1.0446 ดอลลาร์ และ 141.12-141.17 เยน เทียบกบั 1.0412-1.0422 ดอลลาร์ และ 141.03-141.13 เยนท่ี
ตลาดนิวยอร์ก และ 1.0467-1.0468 และ 140.70-140.74 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงบา่ยวานนี ้

 (+) ECB ประชุมฉุกเฉินวันนี ้หารือตลาดบอนด์ร่วงหนักหลังส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
ประกาศจดัการประชุมฉุกเฉินในวนันี ้เพื่อหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ในตลาดพนัธบตัรท่ีมีความผนัผวน หลงัจากนักลงทุนเทขายออกมาอย่างหนั ก โฆษก ECB 
กลา่ววา่ "คณะกรรมการ ECB จะจดัการประชมุฉกุเฉินในวนันี ้(15 มิ.ย.) ซึง่เป็นการประชมุท่ีไม่ได้อยู่ในก าหนดการ เพ่ือหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ในตลาดขณะนี"้ 
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลพุ่งขึน้อย่างรุนแรงนบัตัง้แต่ ECB ส่งสญัญาณในการประชุมเมื่อสปัดาห์ท่ีแล้วว่าจะมีการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในวนัข้างหน้า 
ส่งผลให้ค่าสเปรดของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของเยอรมนีและของประเทศอื่น ๆ รวมถึงอิตาลี พุ่งแตะระดบัสงูสุดในรอบกว่า 2 ปี ความเคลื่อนไหวในตลาด
พนัธบตัรสะท้อนให้เห็นวา่ นกัลงทนุมีความวิตกกงัวลวา่ ECB จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้รุนแรงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ 

 (+) ปักกิ่งเลง็เลื่อนแผนคลายลอ็กดาวน์ หลังพบตดิโควดิกว่า 50 รายต่อเน่ืองวันที่ 5 ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานวา่ กรุงปักก่ิงพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 จ านวน 
63 รายเมื่อวานนี ้(14 มิ.ย.) โดยยงัคงอยู่ในระดบัสงูกว่า 50 รายเป็นวนัท่ี 5 ติดตอ่กนั โดยยอดผู้ ติดเชือ้ได้เพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองในช่วงไมก่ี่วนัท่ีผา่นมา หลงัจากท่ีลดลงสู่
ระดบัเลขหลกัเดียวเมื่อสปัดาห์ก่อน ขณะเดียวกนั เจ้าหน้าท่ีเร่งกวดขนัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการแพร่ระบาด รวมถึงเร่ิมสอบสวนทางอาญาตอ่ผู้บริหารผับท่ี
เช่ือมโยงกับผู้ ติดเชือ้อย่างน้อย 287 ราย ซึ่งอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานละเมิดมาตรการควบคมุและป้องกนัโรคโควิด -19 ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีอาจเลื่อนแผนคลายล็อก
ดาวน์ในวนัท่ี 16 มิ.ย.นีอ้อกไปก่อน เน่ืองจากยอดผู้ ติดเชือ้รายวนัยงัสงูอยู่ โดยโรงเรียนสว่นใหญ่ในกรุงปักก่ิงได้เลื่อนการกลบัเข้าชัน้เรียนท่ีเดิมนัน้ก าหนดไว้เป็นวนั
จนัทร์ท่ีผา่นมา (13 มิ.ย.) นอกจากนี ้ยงัมีการระงบัการแขง่ขนักีฬาด้วย 

 (-) เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกรถยนต์เดือนพ.ค.พุ่ง 18.9% กระทรวงการค้า อตุสาหกรรม และพลงังานของเกาหลีใต้รายงานว่า ยอดส่งออกรถยนต์เดือนพ.ค. 
ปรับตวัขึน้ 18.9% จากปีก่อนหน้า แตะท่ี 4.15 พนัล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตวัเลขสงูสดุของเดือนพ.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากอปุสงค์อนัแข็งแกร่งส าหรับยานยนต์ท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รายงานระบวุ่า ยอดสง่ออกรถยนต์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมพุง่ขึน้ 46.1% แตะท่ี 1.28 พนัล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกนัยอดสง่ออกรถยนต์ท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคิดเป็นสดัส่วน 30.7% ของยอดส่งออกรถยนต์ทัง้หมดในเดือนพ.ค. ซึ่งปรับขึน้ 5.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตวัเลขการส่งออกรถยนต์
ทัง้หมดอยู่ท่ี 182,869 คนัในเดือนพ.ค. ปรับขึน้ 19.1% จากเดือนเดียวกนัของปีก่อนหน้า ขณะท่ี ยอดส่งออกชิน้ส่วนรถยนต์ขยายตวั 7.6% แตะท่ี 1.96 พนัล้าน
ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนนุจากอปุสงค์อนัแขง็แกร่งจากสหรัฐ 

 (-) ที่ปรึกษา FDA สหรัฐหนุนฉีดวัคซีนโควิดของโมเดอร์นาให้เดก็อายุ 6-17 ปี ท่ีปรึกษาส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้แนะน า
อย่างเป็นเอกฉนัท์เมื่อวนัองัคาร (14 มิ.ย.) ให้ FDA อนุมติัฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาให้กบัเดก็อายุ 6-17 ปี ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ มี
ประชาชนราว 77 ล้านคนในสหรัฐได้รับวคัซีนของโมเดอร์นาอย่างน้อย 2 โดสแล้ว ซึง่มีการฉีดให้กบัผู้ ท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมี
ก าหนดท่ีจะพิจารณาในวนัพธุนี ้(15 มิ.ย.) เก่ียวกบัการฉีดวคัซีนของโมเดอร์นาให้เดก็อายตุ ่ากวา่ 6 ปี และวคัซีนของไฟเซอร์/ไบออนเทคส าหรับเดก็อายุต ่ากวา่ 5 ปี 
รวมถึงการฉีดวคัซีนของทัง้ 2 บริษัทให้กบัเดก็ท่ีมีอายตุ ่าเพียง 6 เดือน 

 
 

 
 

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   -28.00* -29.5 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -28.00* -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.   0.5%** 0.4% 

 ไมร่ะบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   38.1** 41.2 

วนัพธุท่ี 15 มิ.ย. 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค.   0.7%** -2.9% 

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.   -6.7%** -11.1% 

 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน เม.ย.   0.4%** -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 ข้อมลูวนัที่ 10 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


