
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,812 1,800 1,786 

1,848 1,865 1,888 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 2.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของดชันีดอลลาร ์ ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 0.54% จากแนวโนม้ที่ธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด) จะยงัคงเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้  สะทอ้นจากถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ทีเ่ฟด  อาทิ ายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์ที่ใหส้มัภาษณก์บั CNBC ว่า  อตัราดอกเบีย้ "จ าเป็นอย่าง
แน่นอน" ที่จะตอ้งอยู่ระหว่าง 3% ถึง 3.5% ภายในสิน้ปีนี ้และเขาไม่ไดค้าดการณว์่าเศรษฐกิจสหรฐัจะถดถอย  ส่วนนางแมรี เดลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก กล่าวในการใหส้มัภาษณก์ับ  
LinkedIn ว่า  หลายคนกังวลว่าเฟดอาจแข็งกรา้วเกินไป และอาจส่งผลใหเ้ศรษฐกิจถดถอย  แต่ตวัเธอเองกงัวลว่าหากปล่อยเงินเฟ้อไวโ้ดยไม่มีการควบคมุ จะเป็นขอ้จ ากดัที่ส  าคญัและเป็นภัย
คุกคามต่อเศรษฐกิจ  ขณะที่สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลง   หลงัจากนางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยุโรป(ECB) ไม่ไดใ้หข้อ้มูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของ ECB 
สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสบอระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,818.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมาแย่เกินคาด  ทัง้ดชันีความเชื่อมั่น
ของผูบ้ริโภคสหรฐัจาก Conference Board และดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด ์ รวมไปถึงความวิตกว่าเศรษฐกิจสหรฐัมีความเสี่ยงจะถดถอยไดเ้ป็นปัจจัยสกดัช่วงติดลบของทองค า  ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -2.03 ตนั  ส  าหรบัวนันี ้ จบัตาการเปิดเผยประมาณการครัง้สดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 1/2022 และถอ้ยแถลงของประธานเฟด, ประธาน ECB และ ประธาน BOE 
ที่มีก าหนดจะเขา้ร่วมอภิปราย ในหวัขอ้ "Policy panel"  ในงานสมัมนา ECB Forum  ที่จดัขึน้ในเมืองซินตราของโปรตเุกส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1829.36 1818.20 1821.80 1818.90 -2.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,831.40 21.31 104.29 

MA 50 Days 1,852.14 21.98 103.26 

MA 200 Days 1,845.43 23.30 98.03 

RSI 9 Days 43.57 36.42 56.45 

RSI 14 Days 44.18 38.88 56.71 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,054.37 -2.03 

ishare 16,858.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9168 -0.6268 0.4658 

10 วัน 0.8806 0.4815 -0.0607 

20 วัน 0.8654 0.4311 0.6227 

50 วัน 0.9565 -0.4198 0.5946 

100 วัน 0.9463 -0.1412 0.4537 

200 วัน 0.6687 0.6475 -0.4753 

 

 

29 มิถนุายน 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากยืน $1,812 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,837-1,848 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,812 

 

 หากราคาอ่อนตัวลงไม่ต ่ากว่าโซน 1,812 ดอลลารต์่อออนซ์จะท าให้ราคายังคงมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบ 
Sideway Up (ราคาเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางค่อยปรบัตวัขึน้) เบือ้งตน้ประเมินแนวตา้นระยะสัน้ในโซน 1,837-
1,848 ดอลลารต์่อออนซ ์และแนวตา้นถดัไปที่ 1,865 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) Conference Board เผยความเช่ือม่ันผู้บริโภคสหรัฐทรุดหนักในเดือนมิ.ย.  ผลส ารวจของ Conference Board ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจ ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรฐัทรุดตัวลงสู่ระดับ 98.7 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตั้งแต่ปี 2556 และต ่ากว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 100.0 จากระดบั 103.2 ในเดือนพ.ค. 

• (+) "ลาการด์" เช่ือศก.ยูโรโซนไม่ถดถอย/ยัน ECB พร้อมขึ้นดบ.แรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ  นางคริสติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) แสดงความเชื่อมั่นว่า ยูโรโซนจะไม่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ ECB พรอ้มท่ีจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในอัตราท่ีแรงขึน้ หากมีความ
จ าเป็น เพื่อควบคุมการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ  "ถึงแมเ้ราไดป้รบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีขา้งหนา้ แต่เราก็คาดหวงัว่า
เศรษฐกิจยงัคงมีการขยายตัวเป็นบวกอันเน่ืองจากปัจจยัภายในท่ีช่วยชดเชยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ" นางคริสตินกล่าวในงานสัมมนา Sintra 
Forum 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 491.27 จุด หลังความเช่ือม่ันผู้บริโภคทรุดหนัก  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงเกือบ 500 จดุในวนัองัคาร (28 
มิ.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุน้เป็นวงกวา้ง หลังมีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัทรุดตัวลงอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวล
เก่ียวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30,946.99 จุด ร่วงลง 491.27 จุด หรือ -1.56%, ดัชนี S&P500 
ปิดท่ี 3,821.55 จดุ ลดลง 78.56 จดุ หรือ -2.01% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,181.54 จดุ รว่งลง 343.01 จดุ หรือ -2.98% 

• (+) ตุรกี เปิดทาง สวีเดน-ฟินแลนด ์เข้านาโต้  ตุรกียตุิการคดัคา้นการเขา้รว่มเป็นสมาชิกองคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต ้ของ
สวีเดนและฟินแลนด ์ในการประชมุสดุยอดนาโตใ้นวนัองัคาร ตามรายงานของเอพี  เลขาธิการนาโต ้เยนส ์สโตลเทนเบิรก์ กล่าวในวนัองัคารถึงการลง
นามขอ้ตกลงระหว่างตุรกี ฟินแลนด ์และสวีเดนว่า “ตอนนีเ้รามีขอ้ตกลงท่ีปูทางใหฟิ้นแลนดแ์ละสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ได้” และเรียกว่าเป็น  “การ
ตดัสินใจครัง้ประวตัิศาสตร”์ โดยจะมีการส่งค าเชิญเขา้ร่วมนาโตอ้ย่างเป็นทางการในวนัพธุนี ้ซึ่งปกติแลว้จะตอ้งใชเ้วลานานหลายเดือน และคาดกัน
ว่า สมาชิกนาโตท้ัง้ 30 ประเทศจะท าการพิจารณาอย่างรวดเรว็ ซึ่งต่างจากกระบวนการปกติท่ีมกัใชเ้วลาถึง 1 ปี 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า นลท.ซือ้สกุลเงินปลอดภัยเหตุวิตกศก.ถดถอย  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (28 มิ.ย.) เนื่องจากนกัลงทุนเขา้ซือ้ดอลลารซ์ึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย  ทั้งนี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 
0.54% แตะที่ระดบั 104.5050  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 136.29 เยน จากระดบั 135.44 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงัก์
สวิส ท่ีระดบั 0.9572 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9563 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2871 ดอลลารแ์คนาดา 
จากระดับ 1.2879 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0525 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0586 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงิน
ปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2183 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2277 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6913 ดอลลารส์หรฐั จาก
ระดบั 0.6923 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) "เอสแอนดพ์ี" เผยราคาบ้านสหรัฐเร่ิมชะลอตวัในเดือนเม.ย.  ผลส ารวจของเอสแอนดพ์ี คอรโ์ลจิก เคส ชิลเลอร ์บ่งชีว้่า ราคาบา้นในสหรฐั
ไดเ้ริ่มชะลอตวัในเดือนเม.ย.  ทัง้นี ้ดชันีราคาบา้นทั่วประเทศในสหรฐัเพิ่มขึน้ 20.4% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ต ่ากว่าระดบั 20.6% ในเดือนมี.ค.  
ส่วนดชันีราคาบา้นใน 20 เมืองของสหรฐั เพิ่มขึน้ 21.2% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 21.1% ในเดือนมี.ค. 

 

                         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   98.7** 106.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด ์   -19** -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 ้

 
 

 

 


