
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,804 1,786 1,769 

1,837 1,857 1,879 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 2.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางการซือ้ขายทีผ่นัผวนทัง้ปรบัตวัลงแรงและทะยานขึน้แรง  ทัง้นี ้ ราคาทองค าออ่นตวัลงมาก่อนจนกระทั่งทดสอบระดบั
ต ่าสุดบริเวณ 1,812.34 ดอลลารต์่ออนซ ์ ก่อนที่จะมีแรงซือ้ Buy the dip เขา้มากหนนุใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายงัไดร้บัแรงหนุนเพิ่มหลงักระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผย
ตวัเลขประมาณการครัง้สุดทา้ยส าหรบัผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 1/2022 โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรฐัหดตัว 1.6% ต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณว์่าจะหดตัว 
1.5% และต ่ากว่าตวัเลขประมาณการครัง้ที่ 1 และ 2 ที่ 1.4% และ 1.5% ตามล าดบั  สถานการณด์งักล่าวหนุนใหร้าคาทองค าปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,832.64 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
ก่อนที่ราคาทองค าจะทิง้ตวัลงแรงโดยไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์ ทัง้นี ้ ดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 0.59% ขานรบัถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของเจา้หนา้ที่ธนาคารกลางสหรฐั
(เฟด) อาทิ  นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟดที่กล่าวในระหว่างการประชมุ ECB Forum เมื่อคืนนีว้่า  เฟดมีความมุ่งมั่นในการสกดัเงินเฟ้อ แมก้ารคมุเขม้ทางการเงินจะชะลอการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจแต่ก็จะไม่สรา้งความเสี่ยงที่รุนแรง  ขณะที่นางลอเรต็ตา เมสเตอร ์ประธานเฟดคลฟีแลนดก์ลา่วสอดคลอ้งกนัวา่  เฟดจะตอ้งด าเนนิการอย่างจริงจงัเพื่อลดอตัราเงินเฟ้อ  ปัจจยัที่ว่านีฉ้ดุ
ใหท้องค าดิ่งลงแรงจนกลบัมาปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -3.77 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดัชนีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE), รายได้
และการใชจ้่ายส่วนบคุคล, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานและดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1832.64 1812.34 1818.90 1816.60 -2.30 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,827.17 21.18 104.49 

MA 50 Days 1,849.40 21.89 103.36 

MA 200 Days 1,845.79 23.29 98.10 

RSI 9 Days 42.68 33.75 64.20 

RSI 14 Days 43.59 37.18 61.57 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,052.63 -3.77 

ishare 16,835.16 -22.95 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8553 -0.4587 0.7574 

10 วัน 0.9282 0.4875 0.2567 

20 วัน 0.8732 0.4618 0.6479 

50 วัน 0.9468 -0.3801 0.5497 

100 วัน 0.9519 -0.1701 0.5010 

200 วัน 0.6663 0.6393 -0.4598 

 

 

30 มิถนุายน 2565 

 

 

 

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

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,857 

 

 อาจเห็นแรงซือ้ดันราคาทองค าฟ้ืนตัวขึน้ช่วงสัน้ แต่ยังคงตอ้งระวงัแรงขายเขา้มากดดนัราคาใหอ้่อนตวัลงอีกครัง้ ทั้งนี ้ 
หากการดีดตัวของราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดับ 1,832-1,837  ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้หรือ หากราคาท า
ระดับต ่าสุดใหม่จากวนัก่อนหน้า ราคาจะกลบัมาเคลื่อนไหวของในแบบของการแกว่งตวัอ่อนตวัลง อาจท าใหเ้กิดแรง
ขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสู่ระดบั 1,804-1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) บิตคอยนร์่วงใกล้หลุด 700,000 บาท ขณะกองทุนคริปโทเบีย้วหนีก้ว่า 600 ล้านดอลล ์ บิตคอยนร์ว่งลงต ่ากว่าระดบั 20,000 ดอลลาร ์ใกลห้ลดุ 
700,000 บาทในวันนี ้ท่ามกลางปัจจัยลบท่ีฉุดใหส้กุลเงินคริปโทร่วงลงในช่วงหลายสปัดาหท่ี์ผ่านมา  ณ เวลา 19.57 น.ตามเวลาไทย บิตคอยนร์่วงลง 
1.2% สู่ระดับ 19,978.75 ดอลลาร ์หรือราว 702 ,000 บาท ในการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase  ทั้งนี ้ บิตคอยน์เคยพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณท่ี์ 69,000 ดอลลารใ์นเดือนพ.ย.2564 หรือกว่า 2,400,000 บาท 

• (+) สหรัฐเผยเศรษฐกิจหดตัวมากกว่าคาดใน Q1/65  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยตัวเลขประมาณการครัง้สุดทา้ยส าหรบัผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 1/65 ในวนันี ้โดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.6% จากเดิมท่ีรายงานว่าหดตวัเพียง 1.4% และ 1.5% ในตวัเลข
ประมาณการครัง้ที่ 1 และ 2 ตามล าดบั  นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นีว่้าเศรษฐกิจสหรฐัหดตวั 1.5% ในไตรมาส 1/65 

• (+) สหรัฐฯกล่าวหาบริษัทจีน 5 แห่งให้การสนับสนุนกองทัพรัสเซีย   รฐับาลอเมริกันขึน้ทะเบียนบริษัทในประเทศจีนเพิ่ม 5 แห่ง ในบัญชีด าดา้น
การคา้ โดยฝ่ายสหรฐัฯกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านีส้นับสนุนกองทัพรสัเซียและฐานผลิตด้านอุตสาตหรรมกลาโหมของรสัเซีย ตามรายงานของรอยเตอร์   
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ ท่ีรบัผิดชอบเรื่องนี ้กล่าวว่าบริษัทเหล่านีผ้ลิตสินคา้ใหแ้ก่ "องคก์รท่ีน่ากังวล" ของรสัเซีย ก่อนท่ีรสัเซียรุกรานยูเครนวันท่ี 24 
กุมภาพนัธ ์และยังคงเป็นผูส้่งสินคา้ใหแ้ก่หน่วยงานของรสัเซียท่ีถูกมาตรการลงโทษอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนีย้งัมี บริษัทเเละองคก์รอี ก 31 แห่งท่ีถูกขึน้
บญัชีด  าทางการคา้ครัง้นี ้อนัไดเ้เก่บริษัทจากประเทศรสัเซีย สหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์ลิทวัเนีย สิงคโปร ์ปากีสถาน องักฤษ เวียดนามและอุซเบกิสถาน ตาม
ขอ้มลูของเอกสาร Federal Register ของสหรฐัฯ  ในบรรดา 36 บริษัทท่ีถกูขึน้ทะเบียนเพิ่ม 25 แห่งมีกิจการอยู่ในประเทศจีน  

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า ขานรับ "พาวเวล" ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดบ.  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพุธ (29 มิ.ย.) โดยดชันีดอลลาร ์พุ่งทะลรุะดบั 105 ขานรบัถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลา งสหรฐั 
(เฟด) ซึ่งส่งสญัญาณว่า เฟดจะเดินหนา้ขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.58% แตะท่ีระดบั 105.1060  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 136.54 เยน  จากระดบั 136.29 
เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2895 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2871 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัฟ
รงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9552 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9572 ฟรงัก ์ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0444 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0525 ดอลลาร ์
ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงสู่ระดบั 1.2119 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2183 ดอลลาร ์ 

• (-) สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเชื่อรีไฟแนนซดี์ดตัว หลังดอกเบีย้เงินกู้ปรับตัวลง  สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรฐั เปิดเผยว่า 
จ านวนผูท่ี้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซเ์พิ่มขึน้ 2% ในสปัดาหท่ี์แลว้ โดยไดร้บัปัจจัยหนุนจากการปรบัตวัลงของอตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง  อย่างไรก็ดี 
เมื่อเทียบรายปี จ านวนผูท่ี้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซด์ิ่งลง 80% 

• (-) "พาวเวล" ยันเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้สู้เงินเฟ้อ แม้กระทบเศรษฐกิจชะลอตัว  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวยืนยนั
ว่า เฟดมีความมุ่งมั่นในการสกัดเงินเฟ้อ แมก้ารใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงินจะชะลอการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แต่ก็จะไม่สรา้งความเสี่ยงที่ รุนแรง  "เรามี
ความมุ่งมั่นท่ีจะใชเ้ครื่องมือทัง้หมดท่ีเรามีเพื่อท าใหเ้งินเฟ้อปรบัตวัลง ซึ่งการท าดงักล่าวก็คือการลดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซึ่งแมจ้ะมีความเสี่ยง แต่
ผมก็มองว่าน่ีไม่ใช่ความเสี่ยงใหญ่ท่ีสุดต่อเศรษฐกิจ โดยความผิดพลาดมากกว่าท่ีอาจเกิดขึน้ก็คือความลม้เหลวในการรกัษาเสถียรภาพตา้น ราคา" นาย
พาวเวลกล่าวในการประชมุประจ าปีของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ท่ีจัดขึน้ท่ีโปรตเุกสในวนันี ้ "เราจะป้องกันไม่ใหภ้าวะเงินเฟ้อต ่ากลายเป็นภาวะเงินเฟ้อ
สงู โดยในระยะสัน้ เฟดไดป้รบัขึน้อตัราดอกเบีย้หลายครัง้เพื่อสกัดราคาท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ แต่ก็เป็นเรื่องส าคญัท่ีเฟดจะตอ้งสกัดคาดการณ์เงินเฟ้อใน
ระยะยาวเพื่อไม่ใหก้ารคาดการณด์งักล่าวฝังแน่นในความคิดของผูบ้ริโภคจนกลายเป็นปัจจยัผลกัดนัใหเ้งินเฟ้อดีดตวัขึน้จริงตามคาด" นายพาวเวลกล่าว 

• (+/-) ดาวโจนสปิ์ดบวกเพียง 82.32 จุด หลังพาวเวลเดินหน้าขึน้ดบ.แม้ฉุดศก.ชะลอตัว  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเล็กนอ้ยในวนัพุธ 
(29 มิ.ย.) ท่ามกลางการซือ้ขายท่ีผนัผวน ขณะท่ีดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ หลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ส่งสัญญาณเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้จะท าใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัชะลอตัวลงก็ตาม  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31 ,029.31 จุด 
เพิ่มขึน้ 82.32 จุด หรือ +0.27%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,818.83 จุด ลดลง 2.72 จุด หรือ -0.07% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,177.89 จุด ลดลง 3.65 จุด 
หรือ -0.03% 

 
 
 

                         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   -1.6%** -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 ์   -2.8M** - 

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 ้

 
 

 

 


