
  

30 มิถนุายน 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบ 1,811.04-1,821.95 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงต่ออีก 2.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการแข็งค่า
ของดชันีดอลลาร์ โดยดชันี ขานรับถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ท่ีกล่าวในระหวา่งการประชุม ECB Forum ส่วนในวนันีมี้
ปัจจยับวกช่วยพยุงจากนางแอฟริล เฮนส์ ผู้อ านวยการข่าวกรองแห่งชาติ (DNI) เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย ยงัคงต้องการยึดครอง
ดนิแดนส่วนใหญ่ของยูเครน ซึง่จากการประเมินข้อมลูข่าวกรองของสหรัฐเก่ียวกบัสงครามในยูเครนท่ีด าเนินมากว่า 4 เดือนนัน้ เห็นตรงกันว่าสงครามจะยงัคง
ยืดเยือ้ต่อไป อย่างไรก็ตามดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ของจีน เดือนมิ.ย. ภาคการผลิต ปรับขึน้สู่ระดบั 50.2 จาก 49.6 และภาคบริการ พุ่งแตะระดบั 54.7 
จาก 47.8 นอกจากนีด้ชันีดอลลาร์ยงัคงระดบัอยู่ในกรอบบนอยู่ จากการอ่อนค่าของเงินยูโรหลังอัตราว่างงานเยอรมนี เพิ่มสูงขึน้ 133,000 ราย ในเดือนมิ.ย. 
ประเดน็เหล่านีอ้าจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพืน้ฐาน, รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล
, จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์ และดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้ ยงัมีลุ้นท่ีราคาอาจขึน้
ไปทดสอบแนวต้านโซนท่ี 1,832-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคายืนไม่ได้แนะน าเปิดสถานะขาย เม่ือราคาทองค าอ่อนตวัลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,812-
1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่หลดุให้ทยอยปิดสถานะขายท าก าไร 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
30-06-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.60 1,811.66 -4.94 -0.27 

Spot Silver ($) 20.74 20.60 -0.14 -0.68 

เงนิบาท (฿/$) 35.22 35.36 0.14 0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,300 30,350 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 115.70 112.32 -3.38 -2.92 

ดชันดีอลลาร ์ 105.10 105.17 0.07 0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0440 1.0418 0.00 -0.21 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,804    1,786   1,769 

        1,837    1,857   1,879 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,832-1,837 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,812-1,804 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,857 

 

 

 

 



 

 

 (+) ผอ.ข่าวกรองสหรัฐชี ้"ปูตนิ" ยังต้องการยึดยูเครนทัง้หมด-คาดสงครามยืดเยือ้ นางแอฟริล เฮนส์ ผู้อ านวยการข่าวกรองแห่งชาติ (Director of National 
Intelligence: DNI) เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูนยงัคงต้องการยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครน แต่จากการท่ีกองก าลงัของรัสเซียเร่ิมอ่อนแรงลง
จากการสู้รบนัน้ มีแนวโน้มว่ารัสเซียจะยึดพืน้ท่ีของยูเครนได้ในช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ นางเฮนส์ระบุว่า จากการประเมินข้อมูลข่าวกรองข องสหรัฐเก่ียวกับสงครามใน
ยูเครนท่ีด าเนินมากว่า 4 เดือนนัน้ หน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งเห็นตรงกนัว่า สงครามจะยงัคงยืดเยือ้ต่อไป "ในระยะสัน้ ภาพของสงครามจะยงัคงค่อนข้าง
ดเุดือด ท่าทีของรัสเซียต่อชาติตะวนัตกนัน้จะแข็งกร้าวขึน้" นางเฮนส์กล่าว ความเห็นของนางเฮนส์สะท้อนให้เห็นว่า เม็ดเงินหลายพนัล้ านดอลลาร์ท่ีสหรัฐและ
ประเทศอื่น ๆ ช่วยยูเครนจดัหาอาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีทนัสมยันัน้ อาจไม่ช่วยพลิกเกมในการต่อกรกบัรัสเซียได้ในเร็ววนั ปติูนจะยงัคงเจตนารมณ์เดิมในการบกุโจมตี
ดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครน แม้ยูเครนจะสามารถต้านทานการบกุยึดกรุงเคียฟเมื่อเดือนก.พ.ไว้ได้ ซึ่งท าให้รัสเซียเปลี่ยนเป้าหมายหนัไปยึดภูมิภาคดอนบาสทาง
ตะวนัออกแทน 

 (+) การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์สหรัฐ-อหิร่านไร้ความคืบหน้า การเจรจาทางอ้อมระหวา่งอิหร่านกบัสหรัฐเก่ียวกบัข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในกาตาร์สิน้สดุลง
เมื่อวนัพธุ (29 มิ.ย.) หลงัไม่สามารถบรรลคุวามคืบหน้าส าคญัได้ ในขณะท่ีวิกฤติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ การเจรจาดงักล่าวมีขึน้ท่ี
กรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ และจบลงหลงัจากผ่านพ้นไป 2 วนัโดยไม่มีสญัญาณความคืบหน้าส าคญั หลงัการเจรจาระหวา่งฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีกรุงเวียนนาเมื่อ
หลายเดือนก่อนหยุดลงชัว่คราว นบัตัง้แต่นัน้ อิหร่านได้ปิดกล้องวงจรปิดของผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศ และปัจจบุนัมีแร่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสงูเพียงพอท่ีจะ
สร้างระเบิดนิวเคลียร์อย่างน้อย 1 ลกูได้ รายงานระบวุ่า อิหร่านและสหรัฐตา่งโทษกนัไปมาว่าอีกฝ่ายเป็นสาเหตท่ีุท าให้การเจรจาล้มเหลว จึงยงัไมท่ราบวา่จะมีการ
จดัเจรจาขึน้อีกครัง้หรือไม ่นายเอน็ริเก้ โมรา เจ้าหน้าท่ีไกลเ่กลี่ยจากสหภาพยโุรป (EU) กลา่วผา่นทวิตเตอร์วา่ การเจรจา 2 วนัในกรุงโดฮานัน้ "ตงึเครียด" 

 (+) EU หนุนออกกฎต้านการฟอกเงินผ่านคริปโทฯ หวังปราบปรามเงินผิดกฎหมาย  กลุม่ผู้ เจรจาของสหภาพยุโรป (EU) ได้บรรลขุ้อตกลงชัว่คราวท่ีจะออก
กฎต่อต้านการฟอกเงินส าหรับคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อกระตุ้นให้บริษัทคริปโทฯ ต้องตรวจสอบตวัตนของลกูค้า ซึ่งนบัเป็นการคมุเข้มด้านการก ากบัดแูลภาคคริปโทฯ 
ครัง้ลา่สดุ รัฐสภาและสภายโุรปแถลงในวนัพธุ (29 มิ.ย.) วา่ กฎดงักล่าวจะก าหนดให้บริษัทคริปโทฯ ต้องรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสยัตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลเพื่อช่วย
ปราบปรามเงินผิดกฎหมาย รัฐสภาและสภายุโรประบุว่า กฎดงักล่าวจะครอบคลุมวอลเล็ตคริปโทฯ 'ท่ีไม่มีโฮสต์' ซึ่งถือโดยบุคคลและไม่ได้รับการจัดการโดย
แพลตฟอร์มซือ้ขายคริปโทฯ ท่ีมีใบอนญุาต ส าหรับธุรกรรมท่ีเกิน 1,000 ยโูร (1,044.20 ดอลลาร์) ท่ีท ากบัผู้ให้บริการตา่ง ๆ 

 (-) ดอลลาร์เคลื่อนไหวกรอบบน 136 เยน หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีเมื่อคืนนี ้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตวับริเวณกรอบบนของ 136 เยน หลงัพุง่
แตะระดบัสงูสดุในรอบ 24 ปีท่ี 137 เยนในชัว่ข้ามคืน โดยได้แรงหนุนจากการท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยนัว่า เฟดมีความ
มุ่งมั่นในการสกัดเงินเฟ้อด้วยการขึน้ดอกเบีย้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 136.58-136.61 เยน เทียบกับ 
136.55-136.65 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 136.02-136.04 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ส่วนยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0450-1.0454 ดอลลาร์ และ 
142.74-142.80 เยน เทียบกบั 1.0437-1.0447 ดอลลาร์ และ 142.60-142.70 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0515-1.0517 และ 143.03-143.07 เยนท่ีตลาดโตเกียว
เมื่อเย็นวานนี ้

 (-) อัตราว่างงานเยอรมนีสูงขึน้ในมิ.ย. 65 หลังผู้ลีภ้ัยชาวยูเครนเร่งหางานท า ส านกังานแรงงานเยอรมนีเปิดเผยในวนันี ้(30 มิ.ย.) ว่า อตัราว่างงานของ
เยอรมนีในเดือนมิ.ย. 2565 ปรับตัวเพิ่มขึน้สู่ 5.3% หลังปรับค่าตามฤดูกาล เน่ืองจากผู้ลีภ้ัยชาวยูเครนลงทะเบียนกับทางส านักงานเพื่อหางานท าในเยอรมนี 
รายงานระบวุา่ ตวัเลขผู้ว่างงานในเยอรมนีเพิ่มสงูขึน้ 133,000 รายในเดือนมิ.ย. แตะท่ี 2.417 ล้านราย โดยได้รับการปรับค่าตามฤดกูาลแล้ว ขณะท่ีนกัวิเคราะห์ใน
ผลส ารวจของส านกัขา่วรอยเตอร์คาดการณ์โดยเฉลี่ยวา่อตัราวา่งงานในเยอรมนีจะลดลง 6,000 คน 

 (-) บติคอยน์อาจฟ้ืนตัวแตะ 2.8 หม่ืนดอลล์สิน้ปีนี ้ตามทศิทางตลาดหุ้นสหรัฐ ทีมนกัวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์ซึง่รวมถึงมาริยง ลาบร์ู และกาลินา พอซเนียโค
วา คาดการณ์ว่า ราคาบิตคอยน์อาจจะดีดขึน้แตะระดบัสงูถึง 28,000 ดอลลาร์ภายในสิน้ปีนี ้เมื่อพิจารณาจากการซือ้ขายบิตคอยน์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัตลาดหุ้น
สหรัฐจนถึงขณะนี ้นักวิเคราะห์ยังกล่าวด้วยว่า นับตัง้แต่เดือนพ.ย.ปีท่ีแล้ว ราคาคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวตามทิศทางดัชนีตลาดหุ้ นสห รัฐ โดยเฉพาะดัชนี 
Nasdaq100 และ S&P500 อย่างไรก็ดี นกัวิเคราะห์เช่ือว่า ภายในสิน้ปีนี ้ดชันี S&P500 จะฟืน้ตวัขึน้แตะระดบัเดียวกบัในเดือนม.ค. และราคาบิตคอยน์ก็อาจจะ
ปรับตวัขึน้ตามไปด้วย นกัวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์ระบวุ่า มีสญัญาณบ่งชีว้่า ราคาบิตคอยน์จะฟืน้ตวัขึน้มากกว่า 30% จากระดบัราว 20,000 ดอลลาร์ในวนัพธุนี ้
(29 มิ.ย.) แม้จะยงัไมส่ามารถปรับตวัขึน้ได้ถึงคร่ึงหนึ่งของระดบัสงูสดุท่ีเคยท าไว้ในเดือนพ.ย. 2564 ก็ตาม  

 

 
 

 

ท่ีมา : 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.   0.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.   0.7%** 0.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค.   0.7%** -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   98.7** 106.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด์   -19** -9 

วนัพธุท่ี 29 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.6%** -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   -2.8M** - 

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 

 
 

 

 

 


