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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,819.50-1,836.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 24.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงหนนุมาจาก
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ี “แย่เกินคาด” อาทิ ยอดค้าปลีกท่ีลดลงเกินคาดในเดือนพ.ค. รวมถึงดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) รวมถึง นายเจอโรม พาว
เวลล์ ประธานเฟด เผยมีความเป็นไปได้ท่ีจะขึน้ดอกเบีย้ในการประชมุครัง้ถดัไปท่ี 0.50% หรือ 0.75% “แตเ่ขาไม่คดิวา่การขึน้ดอกเบีย้ 0.75% จะกลายเป็นเร่ือง
ปกติ” ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยบวกช่วยพยุงจาก นกัเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งระบุว่าอตัราเงินเฟ้อสูงและความกังวลของผู้บริโภค ซ า้เติมข้อกังวลท่ีว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว อย่างไรก็ตามด้าน นายโอเลกซี อาเรสโตวชิ ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยเูครน เผยว่าเขารู้สกึกงัวลวา่ผู้น า
ทัง้สามคน (ฝร่ังเศส-เยอรมนี-อิตาลี) จะร่วมกนักดดนัให้ยเูครนยอมรับข้อตกลงสนัติภาพ "พวกเขาอาจบอกกบัเราว่า เราต้องยุติสงครามท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้าน
อาหารและเศรษฐกิจ” คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย,จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์,การ
อนญุาตก่อสร้างและข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนพ.ค. รวมถึงติดตามแถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางองักฤษ  (BOE) ทัง้นีเ้ก็ง
ก าไรระยะสัน้ โดยพิจารณาแนวรับโซนโซน 1,818-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นจุดซือ้ อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้และไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 
1,842 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจเลือกปิดสถานะซือ้ท าก าไร 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
16-06-2565 17:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,832.70 1,821.09 -11.61 -0.63 

Spot Silver ($) 21.68 21.45 -0.23 -1.06 

เงนิบาท (฿/$) 34.81 35.15 0.34 0.96 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,250 30,350 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 118.71 117.17 -1.54 -1.30 

ดชันดีอลลาร ์ 104.85 105.04 0.19 0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.0443 1.0399 0.00 -0.42 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,818    1,804   1,786 

        1,842    1,860   1,879 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,818-1,804 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,842 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,804 

 

 

 

 



 

 

 (+) ผู้เช่ียวชาญชีเ้ศรษฐกิจสหรัฐอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว ส านกัข่าวซนิหวัรายงานโดยอ้างรายงานข่าวจากส านกัข่าวซีเอ็นบีซีวา่ นกัเศรษฐศาสตร์กลุ่ม
หนึ่งระบุว่าอัตราเงินเฟ้อสูงและความกังวลของผู้บริโภค ซ า้เติมข้อกังวลท่ีว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว รายงาน ระบุว่า ทัง้ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI) และอตัราเงินเฟ้อพืน้ฐาน (core inflation) ซึง่ไม่นับรวมอาหารและพลังงาน อยู่สูงกว่าระดบัท่ีคาดการณ์ไว้ โดยดชันีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 8.6% ใน
เดือนพฤษภาคม เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว ซึง่แตะระดบัอตัราเพิ่มสูงสดุนบัตัง้แต่เดือนธันวาคม 2524 รายงานข่าวอ้างอิงไมเคลิ ฮาร์ตเนตต์ หวัหน้านกัยุทธศาสตร์
ด้านการลงทุนของธนาคารแบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) ระบุว่าสหรัฐฯ อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค เพียงแค่ทุกคนยงัไม่ตระหนักเท่านัน้ ด้านปี
เตอร์ บูควาร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุบริษัท บลีกลีย์ แอดไวเซอรี กรุ๊ป เผยว่าเขาไม่ประหลาดใจหากสหรัฐฯ เร่ิมเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาส
สามของปีนี ้และทกุคนสามารถพดูได้วา่ปัจจุบนัสหรัฐฯ ก าลงัเผชิญภาวะดงักล่าวในระยะแรก 

 (+) รัสเซียส่งออกก๊าซไปยุโรปลดลง อ้างชาติตะวันตกคว ่าบาตรกระทบงานซ่อมบ ารุง ก๊าซของรัสเซียท่ีส่งออกไปยงัยุโรปปรับตวัลดลง ซึง่ส่งผลให้เกิด
ความกงัวลเก่ียวกบัการเก็บส ารองน า้มนัส าหรับฤดหูนาว และจุดชนวนความขดัแย้งทางการทตู เน่ืองจากบริษัทก๊าซพรอม ยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังานของรัสเซีย 
อ้างวา่มาตรการคว ่าบาตรของชาตติะวนัตกเป็นอปุสรรคส าหรับงานซอ่มบ ารุง จนท าให้รัสเซียต้องลดการส่งก๊าซ ความเคล่ือนไหวดงักล่าวมีขีน้ขณะท่ีผู้น าของ
เยอรมนี อิตาลี และฝร่ังเศส เดินทางเยือนยูเครน ภายใต้แรงกดดนัท่ีจะจดัส่งอาวธุให้แก่ยูเครนเพิ่มเติมเพ่ือท าสงครามกบัรัสเซีย และสนับสนุนการเข้าร่วม
สหภาพยุโรป (EU) ก๊าซพรอมประกาศปรับลดการส่งก๊าซครัง้ท่ี 2 ตามท่อส่งก๊าสนอร์ด สตรีม 1 เป็นเวลาหลายวนัไปยงัเยอรมนี จนส่งผลให้ปริมาณลดลง
เหลือเพียง 40% ของก าลงัการผลิต 

 (+) สหรัฐแสดงความกังวลจีนเข้าข้างรัสเซีย หลัง "สี จิน้ผิง" ต่อสายตรง "ปูติน" ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า สหรัฐแสดงความกังวลถึงกรณีท่ี
ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ผู้น าจีน ได้สนทนาทางโทรศพัท์กระชบัสมัพนัธ์กบัปธน.วลาดิเมียร์ ปตูนิ ผู้น ารัสเซีย เม่ือวานนี ้(15 มิ.ย.) ขณะท่ีรัส เซียยงัคงบุกยูเครน 
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า ในการสนทนาทางโทรศพัท์ดงักล่าว ปธน.สียืนยนัตามถ้อยแถลงที่เคยให้ไว้ต่อปธน.ปตูินเม่ือเดือนก.พ.ท่ีผ่านมา
วา่ มิตรภาพของจีนตอ่รัสเซียนัน้ "ไร้ซึง่ขีดจ ากดั" ด้านกระทรวงการตา่งประเทศจีนระบุวา่ ปธน.สีกบัปธน.ปตูินตกลงกนัผ่านทางโทรศพัท์ว่าจะร่วมมือกนัเพ่ือ
ต่อต้านระเบียบระหว่างประเทศท่ีถูกครอบง าโดยสหรัฐและกลุ่มชาติยุโรปท่ีเป็นประชาธิปไตย กระทรวงฯสหรัฐเปิดเผยค าพูดของปธน.สีซึ่งกล่าวว่า จีนจะ
สนับสนุนรัสเซียต่อไป เพ่ือให้รัสเซียสามารถปกป้องผลประโยชน์หลักของตนไว้ได้ เช่นในเร่ืองของอธิปไตยและความมั่นคง "รัสเซียท าการรุ กรานอย่าง
เหีย้มโหดมานานกวา่ 3 เดือนแล้ว จีนก็ยงัคงเลือกยืนอยู่ข้างรัสเซีย" โฆษกกระทรวงฯสหรัฐกล่าว 

 (-) ผู้น าฝร่ังเศส-เยอรมนี-อิตาลีถึงกรุงเคียฟแล้ว ยูเครนอาจถูกกดดันรับข้อตกลงสันติภาพ นายเอ็มมานเูอล มาครง ประธานาธิบดีฝร่ังเศส นายโอ
ลาฟ โชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และนายมาริโอ ดรากี นายกรัฐมนตรีอิตาลี เดินทางมาถึงกรุงเคียฟแล้ว  วิดีโอของส านกัข่าวเอเอฟพีเปิดเผยภาพนายมาค
รง นายโชลซ์ และนายดรากี ก าลงัเย่ียมชมกรุงเคียฟ เมืองหลวงยูเครน เพ่ือแสดงจุดยืนการสนบัสนนุ และเม่ือนกัข่าวถามถึงเหตผุลท่ีพวกเข ามาท่ียูเครนใน
ครัง้นี ้นายมาครงระบุวา่ "เพ่ือแสดงความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวของชาวยโุรป" อย่างไรก็ดี นายโอเลกซี อาเรสโตวิช ท่ีปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดเิมียร์ เซเลนสกี 
ของยูเครน ให้สมัภาษณ์กบัหนงัสือพิมพ์บิลด์ (Bild) ของเยอรมนีในสปัดาห์นีไ้ว้ว่า เขารู้สกึกงัวลวา่ผู้น าทัง้สามคนจะร่วมกนักดดนัให้ยเูครนยอมรับข้อตกลง
สนัติภาพ ซึง่เป็นการเอือ้ผลประโยชน์ให้กบัปธน.วลาดิเมียร์ ปตูินของรัสเซีย ทัง้นี ้นายอาเรสโตวิช กล่าววา่ "พวกเขาอาจบอกกบัเราวา่ เราต้องยุติสงครามท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาด้านอาหารและเศรษฐกิจ ... หรือต้องรักษาภาพลกัษณ์ให้กบัปธน.ปตูิน" ซึง่เป็นการอ้างอิงถึงความคิดเหน็ของนายมาครงที่ เคยกล่าวไว้ว่าไม่
ควรท าให้ผู้น ารัสเซียเสียหน้า 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าสู่กรอบบน 134 เยน หลังนักลงทุนเข้าช้อนซือ้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าสู่บริเวณกรอบบน 134 เยนท่ีตลาดโตเกียว โดยนกัลงทนุ
เข้าช้อนซือ้เงินดอลลาร์ซึง่อ่อนค่าลงสู่กรอบกลางของ 133 เยนท่ีตลาดนิวยอร์กเม่ือคืนวานนี ้หลงัถูกกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐท่ีปรับตวัลง 
ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 134.47-134.49 เยน เทียบกบั 133.76-133.86 เยนท่ีนิวยอร์ก และ 134.70-
134.71 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17:00 น.ของเม่ือวานนี ้ 

 

 
 

 
 

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.   0.5%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีก เดือนพ.ค.   0.3%** 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   -1.2** -11.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนเม.ย.   0.6%** 2.0% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัโดย NAHB   67** 69 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   2.0M** 2.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 16 มิ.ย. 01.00น. สหรัฐฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.75%** <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 

 
 

 

 


