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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,826.10-1,840.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัวนัศุกร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้ 4.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความวิตก
เก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) ประกอบกับดัชนีดอลลาร์ปิดอ่อนค่าลง 0.21% ส่วนในวันนีมี้ปัจจัยหนุนจากท่ี สหรัฐมีแนวโน้มท่ีสนับสนุน
ยุทโธปกรณ์ ทัง้ระบบขีปนาวุธพิสยักลางถึงไกล ท่ียิงจากภาคพืน้สู่อากาศให้กบัยูเครน เคร่ืองกระสุนปืนใหญ่ และเรดาร์ตรวจการณ์แบตเตอรี เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกองทพัยูเครน ประกอบกบัเขตปกครองพิเศษมาเก๊าด าเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 อีกกว่า 600,000 ราย เป็นรอบท่ี 3 หลงัจากท่ียอดผู้ติด
เชือ้พุ่งสูงขึน้ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวกตามหุ้นสหรัฐ หลงัจากท่ีนกัลงทนุคลายกงัวลเก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อและแผนการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้
ของเฟด รวมไปถึงตลาดหุ้นยุโรปได้เปิดในแดนบวกด้วยเช่นกัน นอกจากนี ้สมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งประเทศจีน เปิดเผยว่าการลงทุนด้านสินทรั พย์ถาวรใน
ภาคการผลิตยานยนต์ของจีน เติบโตระดบัเลขสองหลักท่ี 11.2% ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค. ปีนี ้ประเด็นดงักล่าวมาอาจจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้
ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ทัง้การเปิดเผยยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.และยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค. ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้
จากการแกว่งตวั โดยอาจต้องพิจารณาโซน 1,818-1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดซือ้ อย่างไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ไปไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 
1,848-1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อาจทยอยแบง่ขายท าก าไรตามแนวต้านต่างๆ 
 

 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

27-06-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.10 1,838.22 12.12 0.66 

Spot Silver ($) 21.11 21.49 0.38 1.80 

เงนิบาท (฿/$) 35.46 35.30 -0.17 -0.47 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.44 113.57 1.13 1.00 

ดชันดีอลลาร ์ 104.07 103.93 -0.14 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.0555 1.0574 0.00 0.18 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,811    1,800   1,786 

        1,848    1,865   1,888 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากยนื $1,818-1,811 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,811 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียบุกเมืองลิซิคานสค์ ฐานที่ ม่ันสุดท้ายของกองทัพยูเครนในภาคตะวันออก กองก าลงัรัสเซียก าลงัต่อสู้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใน
ยูเครน ขณะท่ีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่ีรัสเซียหนุนหลงักล่าวว่า กองทพัรัสเซียก าลงัโจมตีเมืองลิซิคานสค์ เมืองใหญ่ซึ่งเป็นฐานท่ีมัน่แห่งสดุท้ายท่ีกองทหารยูเครน
ยงัคงรักษาไว้ได้ในแคว้นลฮูนัสก์ทางตะวนัออกของประเทศ เมืองลิซิคานสค์เป็นเป้าหมายใหมข่องสงครามหลงัจากท่ีเมืองแฝดอย่างซีวีโรโดเนสก์ถกูกองก าลงัรัสเซีย
ยึดได้โดยสมบูรณ์เมื่อวนัเสาร์ (25 มิ.ย.) ซึ่งเป็นชัยชนะส าหรับรัสเซียท่ีท าการรบเพื่อยึดภูมิภาคทางตะวนัออกของแคว้นลูฮันสก์และโดเนสก์ ในนามของกลุ่ม
แบ่งแยกดินแดนท่ีสนับสนุนรัสเซีย ส านักข่าวทาสส์รายงานค าพูดของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเมื่อวานนี ้(26 มิ.ย.) ว่า กองก าลงัรัสเซียได้เข้าสู่เมืองลิซิ
คานสค์จากทัง้ 5 ทิศและก าลงัโดดเด่ียวกองทหารยเูครน คณะเสนาธิการทหารแห่งกองก าลงัติดอาวธุของยูเครนกล่าวว่า กองก าลงัรัสเซียยิงปืนใหญ่เพื่อพยายาม
ตดัขาดเมืองลิซิคานสค์จากทางใต้ แตท่างคณะเสนาธิการฯไมไ่ด้กลา่วถึงกลุม่แบง่แยกดินแดนท่ีบกุเข้ามาเมืองแตอ่ย่างใด 

 (+) สหรัฐเตรียมประกาศซือ้ระบบป้องกันขีปนาวุธให้ยูเครนสัปดาห์นี ้ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งขา่วว่า สหรัฐมีแนวโน้มท่ีจะประกาศเร่ืองการ
ซือ้ระบบขีปนาวธุพิสยักลางถึงไกลท่ียิงจากภาคพืน้สูอ่ากาศให้กบัยเูครนในสปัดาห์นี ้ทัง้นี ้แหลง่ขา่วยงัเปิดเผยว่า สหรัฐมีแนวโน้มประกาศมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ 
ให้กบัยูเครนด้วย ซึ่งรวมถึงการจดัสรรเคร่ืองกระสนุปืนใหญ่และเรดาร์ตรวจการณ์แบตเตอรี เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทพัยูเครน โดย อาวธุชุดดงักล่าว
เป็นความช่วยเหลือรอบลา่สดุท่ีสหรัฐเสนอให้กบัยเูครน นบัตัง้แตร่ัสเซียยกพลบกุพืน้ท่ีภาคตะวนัออกของยเูครนในเดือนก.พ. 

 (+) ชาวไต้หวันยังไม่ได้รับดอกเบีย้พันธบัตรรัสเซีย บ่งชีผ้ิดนัดช าระหนีค้รัง้ประวัติศาสตร์  ชาวไต้หวนับางสว่นท่ีถือพนัธบตัรสกลุเงินยูโรของรัสเซียยงัไมไ่ด้
รับช าระดอกเบีย้พนัธบตัรตามก าหนดในวนัท่ี 27 พ.ค. ซึ่งบ่งชีว้า่รัสเซียผิดนดัช าระหนีส้กุลเงินตา่งประเทศเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ศตวรรษ ทัง้นี ้รัสเซียมีก าหนด
ช าระอตัราดอกเบีย้พนัธบตัรสกุลเงินยูโร หรือยูโรบอนด์จ านวน 2 ฉบบัมลูคา่รวมทัง้สิน้ 100 ล้านดอลลาร์ในวนัท่ี 27 พ.ค. นกัวิเคราะห์มองวา่ สาเหตท่ีุท าให้รัสเซีย
ผิดนดัช าระหนีค้รัง้ประวติัศาสตร์นี ้มาจากการท่ีชาติตะวนัตกประกาศคว ่าบาตรรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการปิดช่องทางการช าระหนีใ้ห้กบักลุ่มเจ้าหนีต้า่งประเทศ เพื่อตอบ
โต้รัสเซียท่ีใช้ก าลงัทหารรุกรานยเูครน ซึง่ท าให้รัสเซียถกูตดัออกจากระบบการเงินโลก 

 (+) เกาหลีเหนือประณามสหรัฐ หวังตัง้นาโตแห่งเอเชีย  ทางการเกาหลีเหนือประณามสหรัฐว่า สหรัฐพยายามก่อตัง้พันธมิตรทางทหารเหมือนกับนาโต 
(NATO) ในเอเชีย โดยกล่าวว่าสหรัฐตัง้ใจท่ีจะขบัไล่รัฐบาลเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นการบีบบงัคบัให้เกาหลีเหนือต้องพฒันาการป้องกนัท่ีเข้มแข็ งมากย่ิงขึน้ กระทรวง
ต่างประเทศเกาหลีเหนือ ระบุผ่านเว็บไซต์กระทรวงฯ ว่า "สหรัฐก าลงัเร่งจัดตัง้นาโตแห่งเอเชียอย่างเต็มท่ี ขณะท่ีจัดการซ้อมรบร่วมกับ ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้อย่าง
โจ่งแจ้ง" พร้อมกับระบุว่า "สิ่งนีพ้ิสูจน์ให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์ทางวาทศิลป์ของสหรัฐท่ี อ้าง 'ความสัมพันธ์ทางการทูต' และ 'การเจรจาอย่างไม่มีเง่ือนไข ' ใน
ขณะเดียวกนัก็เผยให้เห็นธาตแุท้ในความทะเยอทะยานท่ีจะล้มล้างระบบของเกาหลีเหนือด้วยก าลงัดงัท่ีตัง้ใจมาตลอด การวิพากษ์วิจารณ์ของเกาหลีเหนือเกิดขึน้
หนึ่งวนัก่อนท่ีประธานาธิบดียนุ ซอกยอลของเกาหลีใต้ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชมุนาโตท่ีสเปน  

 (-) ผู้น ากลุ่ม G7 หารือแนวทางแก้ความมั่นคงทางอาหาร-พลังงานจากสงครามรัสเซีย ผู้น ากลุ่มประเทศ G7 ประกาศว่าจะหาทางช่วยแก้ปัญหาพลงังาน
และความมัน่คงทางอาหาร ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียท่ีเร่ิมขึน้เมื่อปลายเดือนก.พ. ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครน เตรียมแถลงในการ
ประชุมสดุยอด G7 ท่ีเยอรมนี เพื่อหารือเร่ืองแผนฟืน้ฟูและสร้างใหม่ส าหรับยูเครน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนมาร์แชลท่ีช่วยยุโรปฟืน้ตวัหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี  2 ส านัก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ราคาพลงังาน สินค้าโภคภัณฑ์ และธัญพืชท่ีเพิ่มสงูขึน้ เป็นปัญหาส าหรับผู้น าองักฤษ แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ญ่ีปุ่ น และสหรัฐ 
รวมถึงสหภาพยโุรป (EU) ขณะท่ีเงินเฟ้อเพิ่มสู่ระดบัสงูสดุในรอบหลายสิบปี รัฐมนตรีตา่งประเทศของกลุ่ม G7 ระบวุ่า รัสเซียต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัวิกฤติอาหารท่ี
เกิดขึน้ในขณะนี ้หลงัจากรัสเซียใช้ซพัพลายอาหารเป็นอาวธุและพยายามโยนความผิดไปท่ีการถูกคว ่าบาตรจากชาติตะวนัตก ทางด้านนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ
ของญ่ีปุ่ น เตรียมออกแถลงการณ์เพื่อให้ค ามัน่สญัญาด้านความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุม่ประเทศก าลงัพฒันาในวนันี  ้

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ นลท.คลายวิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้  ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวกตามทิศทางหุ้นสหรัฐ หลงัจากท่ีราคาน า้มนัใน
ตลาดโลกปรับตวัลดลง ขณะท่ีนกัลงทุนคลายกงัวลเก่ียวกบัภาวะเงินเฟ้อและแผนการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยดชันี เซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตปิดเพิ่มขึน้ 29.44 จุด หรือ +0.88%, ดชันีฮัง่เส็งปิดเพิ่มขึน้ 510.46 จุด หรือ +2.35%, ดชันีนิกเกอิปิดตลาดพุ่งขึน้ 379.30 จุด หรือ 1.43% และดชันีคอมโพสิต
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดเพิ่มขึน้ 35.32 จดุ หรือ +1.49% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก อานิสงส์กลุ่มโภคภัณฑ์ฟ้ืนตัว ดชันีตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้แตะระดบัสูงสดุในรอบ 2 สปัดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากการ
ปรับตวัขึน้ของหุ้นกลุ่มเหมืองและน า้มนั ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 413.52 จุด เพิ่มขึน้ 0.59 จดุ หรือ +0.14% โดยสอดคล้องกบัการฟืน้ตวัของ
ตลาดหุ้ นวอลล์สตรีทในช่วงปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา เน่ืองจากนักลงทุนคลายวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อสูงระยะยาว ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 
13,217.90 จดุ เพิ่มขึน้ 99.77 จดุ หรือ +0.76% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,105.20 จดุ เพิ่มขึน้ 31.85 จดุ หรือ +0.52%  

 

 
 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 27 มิ.ย. วนัท่ี 1 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.   0.1% 0.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค.   -3.5% -3.9% 

วนัองัคารท่ี 28 มิ.ย. วนัท่ี 2 ทัง้หมด G7 Meetings   - - 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนเม.ย.โดย S&P/CS   21.2% 21.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก CB   100.0 106.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด์   -11 -9 

วนัพธุท่ี 29 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.4% -1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   - 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

วนัศกุร์ท่ี 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - 56.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค.   - 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


