
  

24 มิถนุายน 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,821.06-1,831.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลง 14.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจาก
ดชันีดอลลาร์ท่ีฟืน้ตวัขึน้ หลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ยืนยนัในระหว่างการแถลงต่อคองเกรสเป็นวนัท่ี 2 ว่าเฟดจะเดินหน้าควบคมุอตัราเงินเฟ้ออย่าง
ไม่มีเง่ือนไข ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยวา่ สหรัฐจะมอบความช่วยเหลือด้านความมัน่คงให้กบัยูเครนเพิ่มอีก 450 ล้านดอลลาร์ 
รวมถึงยุทโธปกรณ์อีกหลายชนิด ประกอบกบัตวัเลขเศรษฐกิจออกมาไม่แย่อย่างท่ีคิด หลังประชาชนต่างไม่พอใจจากปัญหาเงินเฟ้อ ราคาสินค้าพุ่ ง และการ
วา่จ้าง โดยยอดค้าปลีกขององักฤษเดือนพ.ค. ปรับตวัลดลง 0.5% ดีกว่าท่ีคาดวา่จะลดลง 0.7% และดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย. จาก Gfk ลดลงแตะท่ี 
–41 ซึง่นายโจ สเตตนั ผู้อ านวยฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้าของ Gfk กล่าวว่าหลายฝ่ายอาจรู้สึกแปลกใจท่ีดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคไม่ลดลงต ่ากว่านี ้ปัจจยัดงักล่าวท า
ให้เงินปอนด์แข็งค่าขึน้มาได้ จึงกดดนัดอลลาร์ และหนุนทองค า อย่างไรก็ตามสินทรัพย์เส่ียงต่างปรับบวก ทัง้ตลาดหุ้นเอเชีย และยุโรป รวมไปถึงบิตคอยน์ 
ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค. , ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค และคาดการณ์อตัราเงิน
เฟ้อ เดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทัง้นีเ้ข้าซือ้หากอ่อนตัวลงใกล้โซน 1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แบ่งขายท าก าไรระยะสัน้หากไม่สามารถยืน 1,848 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไปท่ี 1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
24-06-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.80 1,827.58 5.78 0.32 

Spot Silver ($) 20.92 20.94 0.02 0.10 

เงนิบาท (฿/$) 35.48 35.47 -0.01 -0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,750 30,700 -50 -0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.64 111.47 1.83 1.67 

ดชันดีอลลาร ์ 104.40 104.13 -0.27 -0.26 

เงนิยโูร (€/$) 1.0521 1.0546 0.00 0.24 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,811    1,800   1,786 

        1,848    1,865   1,888 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากยนื $1,811 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,811 

 

 

 

 



 

 

 (+) สหรัฐเตรียมช่วยเหลือด้านความม่ันคงแก่ยูเครนเพิ่มอีก 450 ล้านดอลลาร์ กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐจะมอบความช่วยเหลือด้านความ
มัน่คงให้กบัยเูครนเพิ่มอีก 450 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเคร่ืองยิงจรวดหลายล ากล้องอตัตาจร M142 หรือ HIMARS ให้กบัยูเครนเพิ่มอีก 4 ชดุ, เรือลาดตระเวณชายฝ่ัง
และแมน่ า้ 18 ล า และกระสนุอีกหลายพนันดั ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานว่า กองทพัรัสเซียก าลงัรุกเข้าสูท่างตะวนัออกของยูเครนเพื่อควบคมุภูมิภาคดอนบาส  ซึ่ง
ยเูครนเกรงวา่กองก าลงัของตนเองบางสว่นจะถกูปิดล้อมจากกองทพัรัสเซียท่ีรุกคืบหนกั 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทยีบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับลง สกลุเงินดอลลาร์สซือ้ขายในกรอบบนของ 134 เยน หลงัร่วงลงจาก 135 เยนในตลาดนิวยอร์ก จาก
เกิดความกงัวลวา่สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ระหวา่งสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะแคบลง ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 134.81-
134.84 เยน เทียบกบั 134.92-135.02 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 135.37-135.38 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 (+) อังกฤษเผยยอดค้าปลีกลดลง 0.5% ในเดือนพ.ค. ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยข้อมูลในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกของอังกฤษเดือนพ.ค. 
ปรับตวัลดลง 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งตวัเลขดงักล่าวดีกว่าผลส ารวจความคิดเห็นของนกัเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะลดลง 0.7% ในเดือนพ.ค. อย่างไรก็ดีถือ
เป็นสญัญาณครัง้ใหมท่ี่บง่ชีว้า่ ภาวะเงินเฟ้อท่ีพุง่ขึน้นัน้ก าลงัสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ 

 (+) มาเก๊าสั่ งล็อกดาวน์อาคารที่พักอาศัยหลายแห่งหลังยอดติดโควดิพุ่งอีก เจ้าหน้าท่ีของมาเก๊าได้สัง่ลอ็กดาวน์อาคารท่ีอยู่อาศยัหลายแห่ง โดยพยายามท่ี
จะสกดักัน้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีพุง่ขึน้ ซึง่ท าให้กิจกรรมตา่ง ๆ หยดุชะงกั รัฐบาลมาเก๊าซึง่เป็นศนูย์กลางการพนนัใหญ่ท่ีสดุในโลกระบุในแถลงการณ์ว่า 
มีผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 39 รายในวนันี ้(24 มิ.ย.) สง่ผลให้มีผู้ ติดเชือ้สะสมทัง้สิน้ 149 รายในการระบาดรอบปัจจบุนั และสง่ผลให้ต้องมีการล็อกดาวน์อาคารท่ี
อยู่อาศยัหลายสิบแห่ง รวมถึงห้ามผู้อยู่อาศยัออกจากบริเวณลอ็กดาวน์ โดยมีประชาชนจ านวนมากกวา่ 5,000 คนถกูกกัตวัอยู่ในขณะนี ้

 (+) แอฟริกาใต้พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลงิรายแรก ส านกัขา่วซินหวัรายงานว่า สถาบนัโรคติดต่อแห่งชาติแอฟริกาใต้ (NICD) รายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรก
เป็นชายวยั 30 ปี การเร่ิมตรวจสอบติดตามผู้มีประวติัสมัผสัใกล้ชิด เพื่อค้นหาผู้ ป่วยท่ีอาจเช่ือมโยงกบัโรคฝีดาษลิงเพิ่มเติม พร้อมเสริมวา่กิจกรรมทางสงัคมขนาด
ใหญ่เมื่อไม่นานมานีอ้าจท าให้เกิดการระบาดวงกว้าง นอกจากนีห้ลายประเทศในแอฟริกาและยุโรป รวมถึงสหรัฐ แคนาดา รายงานพบผู้ ป่วยโรคฝีด าษลิงกว่า 
3,000 รายแล้ว ตัง้แตเ่ดือนพ.ค. 2565 ถือเป็นการระบาดในหลายประเทศครัง้แรก และเป็นการระบาดในวงกว้างท่ีสดุเท่าท่ีมีการบนัทึกมา 

 (-) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนม.ิย. ร่วงลงต ่ากว่าคาด ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย. จากสถาบนั Information and Forschung 
หรือ Ifo ประกาศออกมาอยู่ท่ี 92.8 ต ่ากว่าในเดือนพ.ค.ท่ี 93.0 และอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่าคาดการณ์ไว้ท่ี 92.8 ทัง้นีด้ชันีดงักล่าวท าการส ารวจและรวบรวมมาจาก
หลายๆภาคธุรกิจกวา่ 9,000 แห่ง ทัง้ธุรกิจภาคการผลิต การก่อสร้าง การบริการ การค้าสง่ และค้าปลีก 

 (-) ตลาดหุ้นปรับขึน้ ทัง้เอเชียและยุโรปจากแรงช้อนซือ้ โดยตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกจากแรงซือ้เก็งก าไร โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตปิดเพิ่มขึน้ 29.60 จดุ หรือ +0.89% ดชันีฮัง่เส็งปิดเพิ่มขึน้ 445.19 จดุ หรือ +2.09% ดชันีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 320.72 จดุ หรือ +1.23% และดชันี KOSPI เกาหลีใต้ 
ปิดเพิ่มขึน้ 52.28 จุด หรือ +2.26% สว่นหุ้นยโุรปเปิดบวก รับแรงหนุนจากหุ้นกลุม่สาธารณูปโภคและกลุ่มดแูลสขุภาพ หลงัร่วงแตะระดบัต ่าสดุในปีนี ้เน่ืองจากนกั
ลงทุนเข้าซือ้หุ้นกลุ่มท่ีมีความปลอดภยั ท่ามกลางความหวัน่วิตกการเร่งคมุเข้มนโยบายการเงินและเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้จะท าให้เศรษฐกิจถดถอย โดยดชันี STOXX 
600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 402.94 จดุ เพิ่มขึน้ 0.54 จุด หรือ +0.13% โดยมีแนวโน้มปิดบวกเล็กน้อยเมื่อเทียบรายสปัดาห์จากแรงหนนุของหุ้นกลุ่มปลอดภยั อาทิ 
กลุ่มดแูลสขุภาพและโทรคมนาคม ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,335.15 จุด เพิ่มขึน้ 12,949.87 จุด เพิ่มขึน้ 37.28 จุด หรือ +0.29% และดชันี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 5,918.26 จดุ เพิ่มขึน้ 34.93 จดุ หรือ +0.59% 

 (-) บิตคอยน์ดีดเหนือ 21,000 ดอลล์ ตามดัชนี Nasdaq พุ่งแรง ราคาบิตคอยน์ดีดตวัขึน้เหนือระดบั 21,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี ้โดย ณ เวลา 10.10 น.ตาม
เวลาไทย ราคาบิตคอยน์ปรับตัวขึน้ 325 ดอลลาร์ หรือ +1.56% แตะท่ี 21,127 ดอลลาร์ ตามทิศทางดัชนี Nasdaq ตลาดหุ้ นสหรัฐ เมื่อวานนี ้(23 มิ.ย.) ดัชนี 
Nasdaq พุง่ขึน้ 179.11 จดุ หรือ +1.62% ปิดท่ีระดบั 11,232.19 จดุ โดยได้แรงหนนุจากค าสัง่ซือ้หุ้นกลุม่เทคโนโลยี  

 (+/-) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคอังกฤษเดือนมิ.ย.ทรุด เซ่นพิษเศรษฐกิจ ผลส ารวจจากสถาบนัวิจยัตลาด GfK ระบวุา่ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.องักฤษร่วงสู่
ระดบัต ่าสดุเป็นประวติัการณ์ เน่ืองจากภาคครัวเรือนต้องรับมือค่าครองชีพท่ีพุ่งสงูขึน้และเผชิญความเสี่ยงของการผละงานประท้วงต่อเน่ื องหลายเดือน ผลส ารวจ
บง่ชีว้า่ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคซึ่งเร่ิมบนัทึกเมื่อ 48 ปีก่อน ลดลงแตะท่ี -41 ในเดือนมิ.ย. จาก -40 เมื่อเดือนพ.ค. ต ่ากวา่ท่ีนบัเศรษฐศาตร์คาดการณ์ไว้ท่ี -40 แต่
นายโจ สเตตนั ผู้อ านวยฝ่ายกลยทุธ์ลกูค้าของ Gfk กลา่ววา่ "หลายฝ่ายอาจรู้สกึแปลกใจท่ีดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคไมล่ดลงต ่ากวา่นี ้หลงัจากราคาสินค้าพุง่ขึน้เร็ว
กวา่คา่จ้าง ทัง้ยงัมีปัญหาเร่ืองการหยดุงานประท้วง และอตัราเงินเฟ้อพุง่สงูขึน้เร่ือย ๆ ซึง่ท าให้ประชาชนตา่งรู้สกึไมพ่อใจ" 
 

 

 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 20 มิ.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค.   1.6%** 1.8% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : วนัจนูทีนธ์ (Juneteenth)   - - 

วนัองัคารท่ี 21 มิ.ย. 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค.   5.41M** 5.61M 

วนัพธุท่ี 22 มิ.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.   9.1%** 9.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 มิ.ย. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.0** 54.8 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.4** 55.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.0** 54.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   52.8** 56.1 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   53.4** 54.6 

 15.00น. 
องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการ 

+บริการเบือ้งต้น 

  53.4** 53.4 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   229K** 229K 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   52.4** 57.0 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.6** 53.4 

 21.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กแก๊ซ   74B** 92B** 

วนัศกุร์ท่ี 24 มิ.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.จาก  Ifo   92.3** 93.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ค.   590K 591K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 17 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


