
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,811 1,800 1,786 

1,848 1,865 1,888 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรับตัวลดลง  14.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวันราคาทองค าแกว่งตัวในกรอบ  1,845.62-1,821.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยดีดตัวขึน้ทดสอบกรอบดา้นบน  
หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยจ านวนผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงาน “แย่เกินคาด”  ส่วนดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ตน้ของสหรฐั ลดลงสู่ 52.4 ในเดือนมิ.ย.จาก 57.0 ใน
เดือนพ.ค. และต ่ากว่าที่นักเศรษฐศาสตรค์าดไว้ที่ 56.0 ขณะที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ตน้ ลดลงสู่ระดับ 51.6 ในเดือนมิ.ย. จาก 53.4 ในเดือนพ.ค. และต ่ากว่าที่นัก
เศรษฐศาสตรค์าดไวท้ี่ 53.9 เช่นกัน  ซึ่งสะทอ้นว่าตลาดแรงงาน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างชดัเจน  สถานการณด์งักล่าวยิ่งกระตุน้ความวิตกที่ว่าเศรษฐกิจสหรฐัก าลงัเติบโต
ลดลง  และมีความเสี่ยงมากขึน้ทีอ่าจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถถอยในอนาคต  สถานการณด์งักล่าวกดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีใหป้รบัตวัลดลงแตะระดบัต ่าสดุที่ 
3.005% ซึ่งเป็นต ่าสุดในรอบ 2 สปัดาหจ์นเป็นปัจจัยหนุนทองค า  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าเผชิญแรงขายอีกครัง้หลังจากที่ทองค ายังไม่สามารถปิดเหนือเสน้ค่าเฉลี่ย 200 วันบริเวณ 1,844 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ นอกจากนี ้ ทองค ายงัไดร้บัแรงกดดนัเพิ่มจากดชันีดอลลารท์ี่ฟ้ืนตวัขึน้  หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัในระหว่างการแถลงต่อคอง
เกรสเป็นวนัที่ 2 ว่าเฟดจะเดินหนา้ควบคมุอตัราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข  ประกอบกบั SPDR ถือครองทองค าลดลง -8.70 ตนั  นั่นท าใหร้าคาทองค าปรบัตวัลดลงมาปิดตลาดบริเวณ 1,821.80 
ดอลลารต์่อออนซ ์ ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดขายบา้นใหม่และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจากมมิชิแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1845.62 1821.30 1836.90 1821.80 -14.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,830.91 21.39 104.58 

MA 50 Days 1,860.56 22.24 103.05 

MA 200 Days 1,844.63 23.32 97.87 

RSI 9 Days 43.61 37.75 55.54 

RSI 14 Days 44.34 39.81 56.45 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,063.07 -8.70 

ishare 16,955.66 -63.13 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8308 0.6005 -0.1104 

10 วัน 0.8469 0.1356 0.5882 

20 วัน 0.8441 0.3352 0.6231 

50 วัน 0.9722 -0.4545 0.6586 

100 วัน 0.9293 -0.0488 0.3089 

200 วัน 0.6784 0.6687 -0.5066 

 

 

24 มิถนุายน 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากยืน $1,811 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,811 

 

 ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,811 ดอลลารต์่อออนซ ์มีโอกาสที่ราคาพยายามทรงตวัรกัษาระดบัไวจ้ะท าให้
ราคาทองค ามีโอกาสฟ้ืนตัวขึน้ช่วงสั้น อีกครัง้ ทั้งนี ้การขยับขึน้จะมีแนวตา้นระยะสั้นโซนที่ 1,848 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหน์ี)้ แต่หากหลดุแนวรบัแรก แนวรบัถดัไปจะอยู่ที่ 1,800- 1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 



 

 

• (+) กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐชะลอตัวลงอย่างมากในเดือนมิ.ย.  ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า กิจกรรมทางธุรกิจของสหรฐัชะลอตวัลงอย่าง
มากในเดือนมิ.ย. เนื่องจากเงินเฟ้ออยู่ในระดบัสงู และความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคท่ีลดลงส่งผลกระทบต่ออปุสงคใ์นวงกวา้ง ซึ่งส่งผลใหย้อดสั่งซือ้ใหม่
หดตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี  เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยในวนันี ้(23 มิ.ย.) ว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาค
บรกิารเบือ้งตน้ของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 51.2 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นอตัราการขยายตวัต ่าท่ีสดุในรอบ 5 เดือน โดยลดลงจากระดบั 53. 6 ในเดือน
พ.ค. 

• (+) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐลดลงสัปดาหท์ี่แล้ว บ่งชีต้ลาดแรงงานตึงตัว  ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า จ านวนผูย้ื่นขอสวสัดิการ
ว่างงานครัง้แรกในสหรฐัลดลงในสัปดาหท่ี์ผ่านมา ขณะท่ีภาวะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง แมม้ีการชะลอตัวลงบางส่วนก็ตาม  ทั้งนี ้กระทรว ง
แรงงานสหรฐัเปิดเผยจ านวนผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก ลดลง 2,000 ราย สู่ระดบั 229,000 ราย ในสปัดาหท่ี์สิน้สดุวนัท่ี 18 มิ.ย. แต่ยงัสงูกว่า
จ านวนท่ีบรรดานกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท่ี้ 227,000 ราย 

• (+) อียูเผยรัสเซียระงับส่งก๊าซกระทบชาติสมาชิกนับสิบ เยอรมนีเตือนภาวะฉุกเฉินด้านก๊าซสู่ระดับ 2  นายฟรานซ ์ทิมเมอรแ์มนส ์ประธาน
ฝ่ายนโยบายดา้นสภาพภมูิอากาศของสหภาพยุโรป (EU) เผยวนันี ้(23 มิ.ย.) ว่า ขณะนีม้ีประเทศในกลุ่ม EU ไดร้บัผลกระทบจากการลดปรมิาณการ
ส่งก๊าซจากรสัเซียแลว้ประมาณสิบประเทศ ขณะท่ีปัญหาดา้นพลงังานระหว่าง EU กับรสัเซียนัน้เริ่มรุนแรงขึน้  ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า รสัเซีย
ไดล้ดปริมาณการส่งก๊าซท่ีส่งผ่านท่อส่งก๊าซนอรด์ สตรีม 1 ลงเหลือ 40% ของก าลงัการผลิตเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ โดยอา้งว่ามีปัญหาเก่ียวกับอุปกรณ ์
โดยขณะนีร้สัเซียไดร้ะงบัการส่งก๊าซไปยงัโปแลนด ,์ บลัแกเรีย, เนเธอรแ์ลนด,์ เดนมารก์ และฟินแลนดแ์ลว้ เนื่องจากประเทศเหล่านีป้ฏิเสธท่ีจะจ่าย
ค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า ขานรับพาวเวลส่งสัญญาณเดินหน้าขึน้ดบ.  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (23 มิ.ย.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่าเฟดจะเดินหนา้ควบคุม
อัตราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเง่ือนไข ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ต่อไป  ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่ อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.22% แตะท่ีระดบั 104.4310  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 
1.0523 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0569 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 1.2251 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2264 ดอลลาร ์ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6893 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6932 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 
1.3004 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2934 ดอลลารแ์คนาดา แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 134.95 เยน จากระดบั 136.26 เยน และอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9611 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9616 ฟรงัก ์

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 194.23 จุด รับแรงซือ้หุ้นปลอดภัย-หุ้นเทคโนฯ  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเกือบ 200 จุดในวนัพฤหสับดี 
(23 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ซือ้หุน้ท่ีปลอดภัยและสามารถตา้นทานวฎัจกัรทางเศรษฐกิจไดด้ี (Defensive Stocks) เช่นหุน้กลุ่มสาธารณูปโภค
และกลุ่มเฮลธแ์คร ์นอกจากนี ้การพุ่งขึน้ของหุน้กลุ่มเทคโนโลยียงัเป็นปัจจยัช่วยหนุนตลาด  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30 ,677.36 จุด 
เพิ่มขึน้ 194.23 จุด หรือ +0.64%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,795.73 จุด เพิ่มขึน้ 35.84 จุด หรือ +0.95% และดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 11,232.19 จุด 
เพิ่มขึน้ 179.11 จดุ หรือ +1.62% 

• (-) "พาวเวล" ย า้เฟดมุ่งสกัดเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข แม้เส่ียงท าคนตกงาน-ศก.ชะลอตัว  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) เปิดเผยในวนันี ้(23 มิ.ย.) ว่า ความมุ่งมั่นของเฟดในการควบคุมอตัราเงินเฟ้อท่ีระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปีนัน้ "ไม่มีเงื่อนไข" แต่ก็จะมาพรอ้มกับ
ความเสี่ยงท่ีการว่างงานจะเพิ่มสูงขึน้ด้วย  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า นายพาวเวลได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจ าสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัในวนันีว้่า เฟดมีความมุ่งมั่นท่ีจะต่อสูก้ับเงินเฟ้ออย่างไม่มีเง่ือนไข ขณะท่ีเงินเฟ้อพุ่งขึน้มากกว่า 3 เท่าจากเป้าหมายของเฟดท่ี
ระดบั 2%  "เราจ าเป็นตอ้งฟ้ืนฟูเสถียรภาพดา้นราคาจริง ๆ ? เพราะหากไม่เป็นเช่นนัน้ เราก็จะไม่สามารถบรรลเุป้าหมายการจา้งงานสูงสดุไดอ้ย่าง
ยั่งยืน ซึ่งภาวะนัน้จะท าใหผ้ลประโยชนก์ระจายไปไดอ้ย่างกวา้งขวาง เป็นสิ่งท่ีเราตอ้งท า" เขากล่าว 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : วนัจนูทีนธ ์(Juneteenth)   - - 

วนัองัคารท่ี 21 มิ.ย. 11.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนพ.ค.   5.41M** 5.61M 

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 มิ.ย. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.0** 54.8 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   52.4** 55.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.0** 54.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   52.8** 56.1 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   53.4** 54.6 

 15.00น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   53.4** 53.4 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   229K** 229K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   52.4** 57.0 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตน้   51.6** 53.4 

 21.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกแก๊ซ   74B** 92B** 

วนัศุกรท่ี์ 24 มิ.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเยอรมนีเดือนมิ.ย.จาก  Ifo   91.8 93.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนพ.ค.   590K 591K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนมิ.ย.จากUoM   50.1 50.1 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนมิ.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 17 มิ.ย. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


