
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,812 1,800 1,786 

1,848 1,865 1,888 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 4.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าปรบัตวัขึน้ในระหว่างการซือ้ขายของตลาดเอเชียและช่วงตน้ของตลาดยโุรป  โดยไดร้บัแรงหนนุจากข่าวที่ว่า
กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งหา้มการน าเขา้ทองค าจากรสัเซีย และจะมีแถลงการณอ์ย่างเป็นทางการในองัคารนี ้ ซึ่งอาจจะกระทบตอ่อปุทานทองค ากายภาพ  เนื่องจากรสัเซยีเป็นผูผ้ลิตทองค าราย
ใหญ่อนัดับ 2 ของโลก คิดเป็น 9.5% ของอุปทานทั่วโลก  ปัจจยัดงักล่าวหนนุใหร้าคาทองค าปรบัตัวขึน้ทดสอบระดบัสูงสดุบริเวณ 1,840.85 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าปรบัตัว
ลดลงในเวลาต่อมาท่ามกลางแรงขายท าก าไร  แต่ปัจจยัหลกัที่กดดนัราคาทองค าเมื่อวานนี ้ ไดแ้ก่ (1.) การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “ดีเกินคาด” ทัง้ ดชันีการท าสญัญาขายบา้นที่
รอปิดการขาย (pending home sales) ที่เพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือนสวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าดชันีจะลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค. และยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนของ
สหรฐัที่เพิ่มขึน้เกินคาดในเดือนพ.ค. และ (2.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีของสหรฐัปรบัตัวเพิ่มขึน้สู่ระดับ  3.22%  หลงัจากการดีมานดใ์นการประมูลพันธบัตรรฐับาล
สหรฐัอายุ 2 ปีและ 5 ปีวานนีเ้ป็นไปอย่างซบเซา  จนเป็นปัจจัยกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหร้าคาทองค าร่วงลง
ทดสอบระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,820.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ลดการถือครองทองค าลง -4.64 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีราคาบา้น, ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก 
CB และดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนดข์องสหรฐั  รวมไปถึงถอ้ยแถลงของประธานเฟดริชมอนด ์และประธานเฟดซานฟรานซิสโก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1840.85 1820.50 1826.10 1821.80 -4.30 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,832.89 21.41 104.28 

MA 50 Days 1,854.93 22.06 103.17 

MA 200 Days 1,845.18 23.31 97.98 

RSI 9 Days 43.54 38.74 51.08 

RSI 14 Days 44.25 40.41 53.59 

 

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 0.7714 -0.1751 0.0634 

10 วัน 0.8528 0.0304 0.3709 

20 วัน 0.8549 0.4162 0.5683 

50 วัน 0.9611 -0.4474 0.6169 

100 วัน 0.9400 -0.1066 0.4072 

200 วัน 0.6713 0.6557 -0.4867 

 

 

28 มิถนุายน 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากยืน $1,818-1,812 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,848-1,839 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,812 

 

 หากวนันีร้าคาเคลื่อนไหวในกรอบ หรือ ราคายืนเหนือแนวรบั 1,818-1,812 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจเกิดการฟ้ืนตวั
ขึน้ในระยะสัน้ หรือ จะท าใหมี้แรงซือ้เก็งก าไรส่งผลใหร้าคาดีดกลบัช่วงสัน้ๆ เบือ้งตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลบัลง
มาอีกครัง้หากราคายงัไม่มีปัจจยัใหม่มาดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวตา้นที่ 1,839-1,848 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) EU เร่งรับมือวิกฤตพลังงาน หลังรัสเซียจ่อตัดก๊าซทั้งหมด  นางคาดรี ซิมสนั หัวหนา้คณะกรรมาธิการพลงังานของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า 
EU ใกลท่ี้จะเผชิญภาวะวิกฤตพลังงานจากการท่ีรสัเซียตัดการส่งก๊าซธรรมชาติมายงั EU  "นับตั้งแต่ท่ีรสัเซียเริ่มโจมตียูเครน เราก็รู ้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤต
พลงังานเกิดขึน้ และขณะนีค้วามเป็นไปไดก้็เพิ่มมากขึน้ ซึ่งเราจะเรง่ด าเนินมาตรการรบัมือ" นางซิมสนักล่าว  นางซิมสนัยงัเรียกรอ้งใหส้มาชิก EU ปรบัปรุง
แผนฉกุเฉินในการรบัมือวิกฤตพลงังาน และปรบัเปลี่ยนไปสู่การใชพ้ลงังานประเภทอื่นเพื่อรกัษาพลงังานจากก๊าซธรรมชาติ 

• (+) เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตหดตัวลงในเดือนมิ.ย.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลส ารวจระบวุ่า ดชันีชีว้ดักิจกรรมในภาค
ธุรกิจโดยรวมในรฐัเท็กซสัปรบัตวัลงสู่ระดบั -17.7 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั -7.3 ในเดือนพ.ค. 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า นลท.กังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันจันทร ์(27 มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่า เศรษฐกิจสหรฐัมีแนวโนม้เขา้สู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่ง
สัญญาณปรบัขึน้ดอกเบีย้แรงขึน้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุล เงินหลัก 6 สกุลใน
ตะกรา้เงิน ลดลง 0.24% แตะที่ระดบั 103.9390  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9563 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9589 ฟรงัก ์และอ่อน
ค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2879 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2919 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 
135.44 เยน จากระดบั 135.23 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0586 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0551 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่า
ขึน้แตะที่ระดบั 1.2277 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2269 ดอลลาร ์ 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 62.42 จุด นลท.ขายหุ้นเติบโต-จับตาจีดีพีสหรัฐ  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัจันทร ์(27 มิ.ย.) โดยตลาดถูก
กดดันจากแรงขายหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ซึ่งเป็นหุ้นท่ีอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ของสหรฐัในวันพรุ่งนี ้  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,438.26 จุด ลดลง 62.42 จุด หรือ -0.20%, ดัชนี 
S&P500 ปิดท่ี 3,900.11 จดุ ลดลง 11.63 จดุ หรือ -0.30% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,524.55 จดุ ลดลง 83.07 จดุ หรือ -0.72% 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐปรับตัวขึน้ นักลงทุนจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตวัขึน้ในวนันี ้ขณะที่นักลงทนุจับ
ตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั  ณ เวลา 01.07 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 3.202% ขณะท่ีอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.306% 

• (-) สหรัฐ-อิหร่านเตรียมเจรจาข้อตกลงนิวเคลียรท์ี่กรุงโดฮาพรุ่งนี้  ส  านักข่าว IRNA ของทางการอิหรา่นเปิดเผยว่า สหรฐัและอิหรา่นจะจดัการเจรจา
ทางออ้มท่ีกรุงโดฮา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกาตารใ์นวนัพรุง่นี ้ "นายอาลี บาเกอรี คานี หวัหนา้ฝ่ายเจรจาขอ้ตกลงนิวเคลียรข์องอิ หรา่นจะเดินทางถึงกรุงโด
ฮาในวนัพรุง่นีเ้พื่อท าการเจรจา" นายนาเซอร ์คานานี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหรา่นกล่าว 

• (-) รัสเซียเมิน G7 เตรียมแบนน าเข้าทองค า  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเครมลิน ไม่ไดแ้สดงความวิตกต่อรายงานท่ีว่า กลุ่มประเทศ G7 
เตรียมสั่งหา้มการน าเขา้ทองค าจากรสัเซีย  ต่อขอ้ถามท่ีว่า รสัเซียจะหนัเหความสนใจไปยงัตลาดเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีมีผูบ้ริโภคจ านวนมากหรือไม่ นาย
เพสคอฟกล่าวว่า "ตลาดทองค าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งหากตลาดหน่ึงไม่น่าดึงดูด เราก็ยงัสามารถหนัเหความสนใจไปยงัตลาดอื่นท่ีเหมาะสมกว่าได"้  
ทัง้นี ้กลุ่มประเทศ G7 เตรียมสั่งหา้มการน าเขา้ทองค าจากรสัเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดนัใหร้สัเซียยุติสงครามในยูเครน โดยจะมีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
ในวนัพรุง่นี ้ซึ่งเป็นวนัสดุทา้ยของการประชมุ G7 ท่ีเยอรมน ี

• (-) สหรัฐเผยดัชนีการท าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเพ่ิมขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค.  สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) 
เปิดเผยว่า ดัชนีการท าสัญญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากปรับตัวลง
ติดต่อกนั 6 เดือน  ก่อนหนา้นี ้นกัวิเคราะหค์าดการณว่์าดชันีจะลดลง 3.7% ในเดือนพ.ค.   

• (-) สหรัฐเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพ่ิมขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนของสหรฐั เช่น เครื่องบิน 
รถยนต ์และเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่ีมีอายุการใชง้านตั้งแต่ 3 ปีขึน้ไป เพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 0.4% ในเดือนเม.ย.  ทั้งนี ้ยอดสั่งซือ้
สินคา้คงทนในเดือนพ.ค.ไดร้บัแรงหนนุจากค าสั่งซือ้รถยนต ์ ส่วนยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐาน ซึ่งเป็นค าสั่งซือ้สินคา้ทนุท่ีไม่รวมเครื่องบิน และสินคา้ดา้น
อาวธุ โดยเป็นสิ่งบ่งชีแ้ผนการใชจ้่ายของภาคธุรกิจ เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ค. โดยสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.3%  

 
 

                         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.   0.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนพ.ค.   0.7%** 0.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค.   0.7%** -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 ้

 
 

 

 


