
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,811 1,800 1,786 

1,848 1,865 1,888 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศุกรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตัวเพิ่มขึน้ 4.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวันราคาทองค าร่วงลงทดสอบระดบัต ่าสุดบริเวณ 1,816.95 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงกดดันจาก
แนวโนม้ที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อควบคมุอตัราเงินเฟ้ออย่างไม่มีเงื่อนไข  จนเป็นปัจจยักดดนัใหร้าคาทองค ารว่งก่อนในช่วงตน้  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค า
ฟ้ืนตัวขึน้ในเวลาต่อมา  จากแรงซือ้ Buy the dip ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย(Recession) ขณะที่ราคาสินคา้โภคภัณฑร์ว่งลงในวง
กวา้งไดช้่วยคลายความกังวลเร่ืองเงินเฟ้อ  และบั่นทอนความจ าเป็นของการขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกรา้วจากธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)  ทัง้นี ้ เทรดเดอรใ์นตลาดเงิน(Money markets) ไดป้รบั 
“ลด” คาดการณอ์ัตราดอกเบีย้สูงสุด(terminal rate)ของสหรฐัสู่ระดับประมาณ 3.4% ภายในเดือนมีนาคมปีหนา้  โดยลดลงจากการคาดการณ์ในช่วงก่อนการประชุมเฟดเดือนมิ.ย. ที่คาดว่า 
terminal rate จะแตะระดบัเหนอื 4% ภายในเดือนมิถนุายนปี 2023  นอกจากนี ้ ตลาดเงินไดเ้ร่ิมคาดการณถ์ึงช่วงเวลาของการปรบัลดอตัราดอกเบีย้เพื่อรบัมือกบัภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึน้อีกก
ดว้ย ประกอบกับเกิดแรงเทขายสกุลเงินปลอดภัย หลังจากนักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยง(Risk on) เห็นไดจ้ากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรฐัทะยานขึน้มากกว่า 800 จุดในวันศุกร ์ 
สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหด้ชันีดอลลารปิ์ดอ่อนค่าลง 0.21% จนเป็นปัจจัยหนนุใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้จากระดับต ่าสดุในระหว่างวนัปิดตลาดในแดนบวก  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค า
ลดลง -2.03 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนและยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอดปิดการขายของสหรฐั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1831.53 1816.95 1821.70 1826.10 4.30 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 1,061.04 -2.03 

ishare 16,858.11 -97.55 

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

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,811 

 

 ราคาแกว่งตัวในกรอบออกด้านขา้ง หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือโซน 1,818-1,811 ดอลลารต์่อออนซ์ได ้
ราคายังมีโอกาสปรบัตัวขึน้ทดสอบแนวต้านโซน 1,848 ดอลลารต์่อออนซ์ (ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา)  
อย่างไรก็ตามหากยืนไม่ได ้ยงัคงตอ้งระวงัแรงขายท าก าไรสลบัเขา้มาอีกครัง้ แต่หากผ่านได ้ราคามีโอกาสปรบัตวั
ขึน้ทดสอบโซนแนวตา้น 1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า หลังนลท.ลดซือ้สินทรัพยป์ลอดภัย  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันศุกร ์(24 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกลับเขา้ลงทุนในสินทรพัยเ์สี่ยง อาทิ ตลาดหุน้ และลดความตอ้งการดอลลารซ์ึ่งถือเป็นสกุลเงิน
ปลอดภัย  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.23% แตะท่ีระดับ 
104.1870  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยนท่ีระดบั 135.23 เยน จากระดบั 134.95 เยน, อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ีระดบั 0.9589 ฟรงัก ์
จากระดบั 0.9611 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2919 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3004 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.0551 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0523 ดอลลาร,์ เงินปอนดแ์ข็งค่าแตะท่ีระดบั 1.2269 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2251 ดอลลาร ์
และดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดบั 0.6939 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6893 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) IMF ห่ันจีดีพีสหรัฐเหลือ 2.9% ปีนี้ เชื่อเลี่ยงภาวะถดถอยได้หวุดหวิด  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยคาดการณ์ในวนัศุกร ์(24 
มิ.ย.) ว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของสหรฐัจะขยายตวั 2.9% ในปีนี ้ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการณไ์วค้รัง้ล่าสดุในเดือนเม.ย.ท่ีผ่านมาว่า
จะขยายตวั 3.7%  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า IMF ไดป้รบัลดคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหรฐั เนื่องจากการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ท าใหอุ้ปสงคช์ะลอตวัลง แต่ก็คาดว่า สหรฐัจะหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดอ้ย่างเฉียดฉิว  ส่วนในปี 2566 นัน้ IMF คาด
ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวั 1.7% ลดลงจากเดิมที่คาดไวท่ี้ 2.3% และคาดว่า จีดีพีปี 2567 จะขยายตวัเพียง 0.8% 

• (+) ผลส ารวจม.มิชิแกนชีผู้้บริโภคลดคาดการณเ์งินเฟ้อเมื่อเทยีบตัวเลขเบือ้งต้น  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของ
ผูบ้ริโภคสหรฐัดิ่งลงสู่ระดบั 50.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เริ่มมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวในช่วงทศวรรษ 1940 และต ่ากว่าตวัเลขเบือ้งตน้
ท่ีระดบั 50.2 หลงัจากแตะระดบั 58.4 ในเดือนพ.ค.  นอกจากนี ้ดชันีความเชื่อมั่นดงักล่าวต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 50.2  ดชันีความเชื่อมั่น
ไดร้บัผลกระทบจากความกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ขณะเดียวกัน ผูบ้ริโภคคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะ 5.3% ในช่วง 1 ปี
ขา้งหนา้ โดยสงูกว่าระดบั 4.2% ท่ีมีการส ารวจในช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ แต่ต  ่ากว่าระดบั 5.4% ซึ่งเป็นตวัเลขเบือ้งตน้ท่ีมีการส ารวจเมื่อ 2 สปัดาหท่ี์แลว้ 

• (+) กลุ่มประเทศ G7 เตรียมห้ามน าเข้าทองค ารัสเซีย หวังเพ่ิมแรงกดดันให้ยุติสงคราม  เจา้หนา้ท่ีรฐับาลสหรฐัเปิดเผยว่า กลุ่มประเทศ G7 ได้
เตรียมสั่งหา้มการน าเขา้ทองค าจากรสัเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดนัใหร้สัเซียยุติสงครามในยูเครน โดยจะมีแถลงการณอ์ย่างเป็นทางการในวนัองั คาร (28 มิ.ย.) 
ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการประชุม G7 ท่ีเยอรมนี  เจา้หนา้ท่ีคนดงักล่าวระบุว่า "ทองเป็นสินคา้ส่งออกอนัดับ 2 ของรสัเซียรองจากพลงังาน และเป็นแหล่ง
รายไดส้  าคญัของรสัเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย โดยมาตรการดงักล่าวจะมีเป้าหมายท่ีความสามารถในการท าธุรกรรมของรสัเซียใน
ระบบการเงินโลก"  การส่งออกทองค าของรสัเซียคิดเป็นมูลค่า 1.52 หมื่นลา้นดอลลารใ์นปี 2564 และมีความส าคัญเพิ่มขึน้หลังจากท่ีรสัเซียบุกยูเครน 
เนื่องจากสามารถซือ้ทองค าแท่งเพื่อเลี่ยงผลกระทบของการคว ่าบาตรได ้ ขณะเดียวกนั การท่ีลอนดอนเป็นศนูยก์ลางการแลกเปลี่ยนทองค าส าคญัของโลก 
ท าใหก้ารคว ่าบาตรขององักฤษจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรสัเซีย  รฐับาลองักฤษระบุว่า การสั่งหา้มน าเขา้ทองค าครัง้นีจ้ะมีผลกับทองค าท่ีขุดไดใ้หม่
หรือสกดัใหม่ แต่จะไม่มีผลกระทบกบัทองค าท่ีเป็นของรสัเซียท่ีไดส้่งออกจากรสัเซียมาก่อนหนา้นีแ้ลว้ 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 823.32 จุด นลท.คลายวิตกเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้มากกว่า 800 จุดในวนัศุกร ์(24 มิ.ย.) 
เนื่องจากนักลงทุนคลายกังวลเก่ียวกับแผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) หลังจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตวั และราค า
สินคา้โภคภณัฑป์รบัตวัลงในช่วงท่ีผ่านมา  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,500.68 จุด เพิ่มขึน้ 823.32 จุด หรือ +2.68%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 
3,911.74 จดุ เพิ่มขึน้ 116.01 จดุ หรือ +3.06% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,607.62 จดุ เพิ่มขึน้ +375.43 จดุ หรือ +3.34% 

• (-) "มูดีส้"์ คงอันดับเครดิตสหรัฐที ่Aaa ชีเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตัวแกร่งจากโรคระบาด  มดูีส้ ์สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศประกาศในวนั
ศกุร ์(24 มิ.ย.) ว่า มดูีส้ย์งัคงอนัดบัความน่าเชื่อถือของสหรฐัไวท่ี้ Aaa โดยระบวุ่า เศรษฐกิจสหรฐัฟ้ืนตวัจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ไดอ้ย่างแข็งแกร่ง
มาก   

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึน้ในเดือนพ.ค. สวนทางคาดการณ ์ กระทรวงพาณิชยส์หรฐัรายงานว่า ยอดขายบา้นใหม่พุ่งขึน้ 10.7% สู่ระดับ 
696,000 ยนิูตในเดือนพ.ค. สวนทางนกัวิเคราะหท่ี์คาดว่าลดลงสู่ระดบั 588,000 ยนิูต 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.   0.1% 0.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค.   -3.5% -3.9% 

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

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนเม.ย.โดย S&P/CS   21.2% 21.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนมิ.ย.จาก CB   100.0 106.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด ์   -11 -9 

วนัพธุท่ี 29 มิ.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.4% -1.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 มิ.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   - 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูรายไดส้่วนบุคคลเดือนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

วนัศุกรท่ี์ 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

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

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - 56.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนพ.ค.   - 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 24 มิ.ย. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


