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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัในกรอบแคบ 1,812.34-1,822.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัเมื่อวานปิดลดลงเล็กน้อย 2.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์ หลงัเฟดอาจยงัคง
เดินหน้าขึน้ดอกเบีย้ ขณะท่ีสกลุเงินยโูรอ่อนคา่ลง หลงัจากนางคริสตนิ ลาการ์ด ประธาน ECB ไมไ่ด้ให้ข้อมลูเชิงลึกใหม่ๆ  ส่วนวนันีม้ีปัจจยัหนนุพยงุไว้จากตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลง ตามทิศทางดชันี
ดาวโจนส์ ท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังนางเคธี วูด ซีอีโอ บริษัท Ark Investment Management กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว และยอมรับว่าท่ีผ่านมา
ประเมินวิกฤตเงินเฟ้อต ่าเกินไป อยา่งไรก็ตามเงินดอลลาร์ยงัคงแข็งค่าต่อเน่ืองแข็งค่า และเมื่อเทียบเงินเยน แข็งค่าขึน้มาบริเวณ 136.50 เยนในช่วงเย็น เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้เงินดอลลาร์ หลัง
คาด Bond Yield สหรัฐจะปรับตัวขึน้ ประกอบกับ FDA สหรัฐแนะน าให้มีการปรับสตูรวัคซีนเข็มบูสเตอร์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี ้เพ่ือรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ย่อยท่ีระบาดในขณะนี ้ประเด็น
เหล่านีอ้าจกดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ประมาณการครัง้สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2022 และถ้อยแถลงของประธานเฟด นอกจากนี ้ประธาน ECB และ ประธาน BOE จะมี
ก าหนดจะเข้าร่วมอภิปรายในหวัข้อ "Policy panel"  ในงานสมัมนา ECB Forum ท่ีจัดขึน้ในเมืองซินตราของโปรตุเกส ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้ โดยเปิดสถานะซือ้ในโซน 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ตดัขาดทนุหากราคา 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เพ่ือไปรอซือ้ใหมท่ี่โซนแนวรับ 1,800-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคาไมผ่่านแนวต้านโซน 1,837-1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
29-06-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,818.90 1,815.84 -3.06 -0.17 

Spot Silver ($) 20.88 20.75 -0.13 -0.62 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,470 30,420 -50 -0.16 

50 Baht Gold Futures (GFQ22) 30,480 30,400 -80 -0.26 

Gold Online Futures (GOU22) 1,839.80 1,830.40 -9.40 -0.51 

Silver Futures (SVFU22)  21.57 21.12 -0.45 -2.09 

ดชันดีอลลาร ์ 104.49 104.52 0.03 0.03 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
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นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากราคาออ่นตวัลงไมต่ ่ากวา่โซน 1,812 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์จะท าให้ราคายงัคงมีการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบ Sideway Up (ราคาเคลื่อนไหวในกรอบในทิศทางค่อยปรับตวั
ขึน้) เบือ้งต้นประเมินแนวต้านระยะสัน้ในโซน 1,837-1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ
แนวต้านถดัไปที่ 1,865 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,837-1,848 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,812 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,812-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,848 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เปิดสถานะซือ้ โดยใช้แนวรับบริเวณ 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และตัด
ขาดทนุหากหลดุ 1,812 ดอลลาร์ต่อออนซ์  เพื่อรอซือ้ใหมท่ี่โซนแนวรับ 1,800-1,786 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ส าหรับนักลงทนุที่ถือสถานะซือ้อยู ่แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะ
ท าก าไรตัง้แตร่าคา 1,837-1,848  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) "เคธี วูด" เช่ือเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยแล้ว หลังประเมนิวกิฤตเงนิเฟ้อต ่าเกนิไป นางเคธี วดู ซีอีโอของบริษัท Ark Investment Management กลา่ว
วา่ ขณะนีเ้ศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว และเธอยอมรับวา่ท่ีผา่นมานัน้ เธอประเมินความรุนแรงและความยืดเยือ้ของวิกฤตเ งินเฟ้อต ่าเกินไป "ดิฉนั
คิดว่าขณะนีเ้ศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้ว โดยคาดว่าปัญหาใหญ่ก็คือสต็อกสินค้าคงคลงัท่ีเพิ่มขึน้อย่างท่ีดิฉันไม่เคยเห็นมาก่ อนตลอดชีวิตการ
ท างาน หรือประมาณ 45 ปี ส่วนเงินเฟ้อพุ่งขึน้รุนแรงกว่าท่ีเราคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี ้เน่ืองจากภาวะชะงกังันของห่วงโซ่อุปทานและความเสี่ยงด้านภูมิ
รัฐศาสตร์" นางวดูให้สมัภาษณ์ในรายการ "Squawk Box" ของสถานีโทรทศัน์ซีเอ็นบีซีเมื่อวนัองัคาร (28 มิ.ย.) "สิ่งหนึ่งท่ีเราประเมินผิดพลาดก็คือเร่ืองเงินเฟ้อ 
ซึง่ขณะนีพุ้ง่ขึน้อย่างฉดุไม่อยู่ สว่นปัญหาห่วงโซอ่ปุทานนัน้ แทบไมน่่าเช่ือวา่จะยืดเยือ้ยาวนานกวา่ 2 ปี และแน่นอนวา่การท่ีรัสเซียใช้ก าลงัทหารรุกรานยเูครน
ก็ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างท่ีเราคาดไมถ่ึง" นางวดูกลา่ว 

 (+) เซเลนสกีประนามรัสเซียเป็นรัฐก่อการร้าย วอนขับไล่ออกจาก UN ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครน เรียกร้องให้มีการขบัไล่รัสเซีย
ออกจากสหประชาชาติ (UN) พร้อมกล่าวหารัสเซียวา่เป็นรัฐก่อการร้าย ปธน.เซเลนสกีกลา่วปราศยัทางออนไลน์ตอ่คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
(UNSC) ว่า แม้ว่ารัสเซียจะละเมิดหลกัการพืน้ฐานของ UN และหลกักฎหมายระหว่างประเทศ แต่รัสเซียก็ยังไม่ได้รับผิดชอบใดๆ ในระดบัโลก ถ้อยแถลง
ดงักล่าวของปธน.เซเลนสกีมีขึน้หลงัจากกองก าลงัทหารรัสเซียยิงขีปนาวธุใส่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคราเมนชูก ทางตอนกลางของยูเ ครน เมื่อวนั
จนัทร์ท่ีผ่านมา (27 มิ.ย.) นอกจากนี ้ปธน.เซเลนสกีได้เรียกร้องให้ UN ส่งตวัแทนเข้าไปยงัท่ีเกิดเหต ุซึง่เป็นหนึ่งในหลายแห่งท่ีถูกโจมตีในช่วง 3 วนัท่ีผา่นมา 
และจดัตัง้ศาลพิเศษระหวา่งประเทศเพื่อสอบสวนการกระท าของกองทหารรัสเซียในดินแดนยเูครน 

 (+) ผู้น าเยอรมันยืนยันพันธมิตรนาโตเดินหน้าสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนอย่างเต็มที่ นายโอลาฟ โชลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เปิดเผยวนันี ้(29 มิ.ย.) 
วา่ พนัธมิตรนาโตจะเดินหน้าสนบัสนนุยูเครนด้วยอาวธุในสงครามครัง้นีต้่อไปให้นานตราบเท่าท่ีจ าเป็นต้องท า นายโชลซ์ ให้สมัภาษณ์กบันักข่าวในวนัท่ีสอง
ของการประชุมนาโต ณ กรุงมาดริดว่า "เป็นการดีท่ีเหล่าประเทศสมาชิกท่ีได้มารวมตวักนัท่ีน่ี รวมถึงประเทศอื่น ๆ ยินดีจดัหาสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ยูเครนป้องกนั
ตนเองได้ ซึ่งไมเ่พียงแตก่ารช่วยเหลือทางการเงิน ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม แตย่งัรวมถึงการจดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์ท่ียูเครนต้องการอย่างเร่งดว่น" และ
เสริมวา่ "สิ่งท่ีเราต้องการจะสื่อก็คือ เราเดินหน้าสนบัสนนุยเูครนตอ่ไปและจะท าอย่างเข้มข้นจริงจงัตราบเท่าท่ีจ าเป็นต้องท า เพื่อให้ยเูครนป้องกนัตวัเองได้" 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ เหตุนักลงทุนวิตกเศรษฐกิจถดถอย  หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากความวิตกกังวลเร่ืองเศรษฐกิจได้บดบงั
ปัจจัยบวกจากการท่ีจีนประกาศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกดัโควิด-19 ขณะเดียวกนันกัลงทุนจับตาประชุมของบรรดาผู้น าธนาคารกลางรายใหญ่ 
เพื่อหาสญัญาณเก่ียวกบัแนวโน้มด้านนโยบาย ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 414.63 จุด ลดลง 1.56 จุด หรือ -0.37% หลงัปรับตวัขึน้ติดต่อกนั 3 
วนั โดยปรับตวัตามตลาดหุ้นวอลล์สตรีทท่ีปิดลบเมื่อคืนท่ีผา่นมา หลงัผลส ารวจบง่ชีว้า่ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคสหรัฐทรุดตวัลงอย่างหนกัในเดือนพ.ค. ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 13,089.99 จุด ลดลง 141.83 จุด หรือ -1.07% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,021.69 จุด ลดลง 64.33 
จดุ หรือ -1.06% 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าบริเวณกรอบล่าง 136 เยน นักลงทุนซือ้เก็งบอนด์ยีลด์เพิ่ม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าบริเวณกรอบล่างของ 136 เยนในการซือ้
ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวในช่วงเช้านี ้เน่ืองจากนักลงทุนเข้าซือ้เงินดอลลาร์จากการคาดการณ์ท่ีว่า อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะ
ปรับตวัขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 136.10-136.11 เยน เทียบกับ 136.10-136.20 เยนท่ีตลาด
นิวยอร์ก และ 135.75-135.76 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 (-) เกาหลีใต้-ญ่ีปุ่ นกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่าง 2 เมืองหลวง หลังโควิดคลี่คลาย เท่ียวบินระหว่างเมืองหลวงของเกาหลีใต้กบัญ่ีปุ่ นกลบัมาเปิดท าการ
อีกครัง้ หลงัจากถูกระงบัมานานกว่า 2 ปี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 4 สายการบินจากทัง้ 2 ประเทศ ได้แก่ สาย
การบินโคเรียนแอร์และสายการบินเอเชียน่าของเกาหลีใต้ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์และสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ของญ่ีปุ่ น เร่ิมกลบัมาใ ห้บริการ
ทัง้หมด 8 เท่ียวตอ่สปัดาห์ระหวา่งสนามบินกิมโปและสนามบินฮาเนดะ คิม อึน-จอง เจ้าหน้าท่ีของสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ กล่าวก่อนท่ีเท่ียวบินแรกของ
ทางสายการบินจะแล่นออกว่า "ฉนัหวงัว่าการกลบัมาให้บริการครัง้นีจ้ะเป็นสิ่งท่ีท าให้เราเอาชนะไวรัสโควิด -19 และฟืน้ฟูการแลกเปลี่ยนระหว่างเกาหลีใต้-
ญ่ีปุ่ นได้" ขณะเดียวกนั นายคิม ด-ูฮวาน หวัหน้าส านกังานใหญ่ระดบัภมูิภาคประจ ากรุงโซลของโคเรีย แอร์พอร์ต คอร์ป เปิดเผยวา่ ทางโคเรีย แอร์พอร์ต คอร์ป 
คาดหวงัวา่จะกลบัมาให้บริการเท่ียวบินระหวา่งคนัไซกบักรุงโซลได้ในไมช้่า  

 
 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนพ.ค.   0.7%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนพ.ค.   0.7%** 0.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนพ.ค.   0.7%** -3.9% 

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

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนเม.ย.โดย S&P/CS   21.2%** 21.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมิ.ย.จาก CB   98.7** 106.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย. จาก เฟดริชมอนด์   -19** -9 

วนัพธุท่ี 29 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้สดุท้ายจีดีพีไตรมาส 1/2022   -1.4% -1.5% 

 20.30น. สหรัฐฯ ECB President Lagarde Speaks   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 มิ.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   - 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค.   - 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   - 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   - 60.3 

วนัศกุร์ท่ี 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

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

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

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - - 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   - 56.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค.   - 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่24 มิ.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


