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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,811.04-1,821.95 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลงตอ่อีก 2.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการแข็งคา่ของดชันีดอลลาร์ โดยดชันี 
ขานรับถ้อยแถลงในเชิง Hawkish ของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ที่กล่าวในระหว่างการประชุม ECB Forum ส่วนในวนันีมี้ปัจจยับวกช่วยพยุงจากนางแอฟริล เฮนส์ ผู้อ านวยการ
ข่าวกรองแห่งชาติ (DNI) เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น ารัสเซีย ยงัคงต้องการยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครน ซึง่จากการประเมินข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐเก่ียวกับ
สงครามในยูเครนท่ีด าเนินมากว่า 4 เดือนนัน้ เห็นตรงกนัว่าสงครามจะยงัคงยืดเยือ้ตอ่ไป อย่างไรก็ตามดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ของจีน เดือนมิ.ย. ภาคการผลติ ปรับขึน้สูร่ะดบั 50.2 
จาก 49.6 และภาคบริการ พุ่งแตะระดบั 54.7 จาก 47.8 นอกจากนีด้ชันีดอลลาร์ยงัคงระดบัอยู่ในกรอบบนอยู่ จากการอ่อนคา่ของเงินยโูรหลงัอตัราว่างงานเยอรมนี เพิ่มสงูขึน้ 133,000 ราย 
ในเดือนมิ.ย. ประเดน็เหลา่นีอ้าจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน, รายได้และการใช้จ่ายสว่นบคุคล, จ านวนผู้ขอรับ
สวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์ และดชันีผู้ จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย. ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้ ยงัมีลุ้นท่ีราคาอาจขึน้ไปทดสอบแนวต้านโซนท่ี 1,832-1,837 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคายืนไม่ได้แนะน าเปิดสถานะขาย เม่ือราคาทองค าอ่อนตวัลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,812-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่หลดุให้ทยอยปิดสถานะขายท าก าไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
30-06-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.60 1,811.47 -5.13 -0.28 

Spot Silver ($) 20.74 20.60 -0.14 -0.63 

10 Baht Gold Futures (GF10Q22) 30,420 30,480 60 0.20 

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

Gold Online Futures (GOU22) 1,830.00 1,826.00 -4.00 -0.22 

Silver Futures (SVFU22)  21.12 20.91 -0.21 -0.99 

ดชันดีอลลาร ์ 105.10 105.17 0.07 0.07 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,804   1,786  1,769 

        1,837   1,857  1,879 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
อาจเห็นแรงซือ้ดันราคาทองค าฟื้นตัวขึน้ช่วงสัน้ แต่ยังคงต้องระวังแรงขายเข้ามา
กดดนัราคาให้ออ่นตวัลงอีกครัง้ ทัง้นี ้ หากการดีดตวัของราคายงัไมส่ามารถยืนเหนือ
แนวต้านระดับ 1,832-1,837  ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ หรือ หากราคาท าระดับต ่าสุด
ใหมจ่ากวนัก่อนหน้า ราคาจะกลบัมาเคลื่อนไหวของในแบบของการแกวง่ตวัออ่นตวั
ลง อาจท าให้เกิดแรงขายกดดนัให้ปรับตวัลงสูร่ะดบั 1,804-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,832-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,812-1,804 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,857 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New หาจังหวะเปิดสถานะขาย หากราคาปรับตัวขึน้ไม่ผ่านโซนแนวต้าน  
1,832-1,837  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ พร้อมลดสถานะขายลง หากราคาผ่านแนวต้านโซน 
1,857 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทัง้นี ้อาจทยอยแบง่ปิดสถานะขาย หากราคาออ่นตวัลงไม่
หลดุแนวรับโซนที่ 1,812-1,804 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) ผอ.ข่าวกรองสหรัฐชี ้"ปูติน" ยังต้องการยึดยูเครนทัง้หมด-คาดสงครามยืดเยือ้ นางแอฟริล เฮนส์ ผู้อ านวยการข่าวกรองแห่งชาติ (Director of 
National Intelligence: DNI) เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูนยงัคงต้องการยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครน แต่จากการท่ีกองก าลงัของรัสเซีย
เร่ิมอ่อนแรงลงจากการสู้รบนัน้ มีแนวโน้มว่ารัสเซียจะยึดพืน้ท่ีของยูเครนได้ในช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ นางเฮนส์ระบุว่า จากการประเมินข้ อมลูข่าวกรองของสหรัฐ
เก่ียวกับสงครามในยูเครนท่ีด าเนินมากว่า 4 เดือนนัน้ หน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งเห็นตรงกันว่า สงครามจะยงัคงยืดเยือ้ต่อไป "ในระยะสัน้ ภาพของ
สงครามจะยงัคงค่อนข้างดเุดือด ท่าทีของรัสเซียต่อชาติตะวนัตกนัน้จะแข็งกร้าวขึน้" นางเฮนส์กล่าว ความเห็นของนางเฮนส์สะท้อนให้เห็น ว่า เม็ดเงินหลาย
พนัล้านดอลลาร์ท่ีสหรัฐและประเทศอื่น ๆ ช่วยยเูครนจดัหาอาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีทนัสมยันัน้ อาจไม่ช่วยพลิกเกมในการตอ่กรกบัรัสเซียได้ในเร็ววนั ปติูนจะยงัคง
เจตนารมณ์เดิมในการบุกโจมตีดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครน แม้ยูเครนจะสามารถต้านทานการบุกยึดกรุงเคียฟเมื่อเดือนก.พ.ไว้ได้ ซึ่งท าให้รัส เซียเปลี่ยน
เป้าหมายหนัไปยึดภมูิภาคดอนบาสทางตะวนัออกแทน 

 (+) การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์สหรัฐ-อิหร่านไร้ความคืบหน้า การเจรจาทางอ้อมระหว่างอิหร่านกบัสหรัฐเก่ียวกบัข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านในกาตาร์
สิน้สดุลงเมื่อวนัพธุ (29 มิ.ย.) หลงัไมส่ามารถบรรลคุวามคืบหน้าส าคญัได้ ในขณะท่ีวิกฤติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ การเจรจา
ดงักล่าวมีขึน้ท่ีกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ และจบลงหลังจากผ่านพ้นไป 2 วนัโดยไม่มีสญัญาณความคืบหน้าส าคัญ หลังการเจรจาระหว่างฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องท่ีกรุงเวียนนาเมื่อหลายเดือนก่อนหยดุลงชัว่คราว นบัตัง้แตน่ัน้ อิหร่านได้ปิดกล้องวงจรปิดของผู้ ตรวจสอบระหวา่งประเทศ และปัจจบุนัมีแร่ยเูรเนียม
เสริมสมรรถนะสงูเพียงพอท่ีจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์อย่างน้อย 1 ลกูได้ รายงานระบุว่า อิหร่านและสหรัฐต่างโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายเป็นสาเหตุท่ีท าให้การ
เจรจาล้มเหลว จึงยงัไม่ทราบว่าจะมีการจดัเจรจาขึน้อีกครัง้หรือไม่ นายเอ็นริเก้ โมรา เจ้าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยจากสหภาพยุโรป (EU) กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่า การ
เจรจา 2 วนัในกรุงโดฮานัน้ "ตงึเครียด" 

 (+) EU หนุนออกกฎต้านการฟอกเงนิผ่านคริปโทฯ หวังปราบปรามเงนิผิดกฎหมาย กลุม่ผู้ เจรจาของสหภาพยโุรป (EU) ได้บรรลขุ้อตกลงชัว่คราวท่ีจะ
ออกกฎต่อต้านการฟอกเงินส าหรับคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อกระตุ้นให้บริษัทคริปโทฯ ต้องตรวจสอบตวัตนของลกูค้า ซึ่งนับเป็นการคมุเข้มด้าน การก ากับดูแล
ภาคคริปโทฯ ครัง้ลา่สดุ รัฐสภาและสภายโุรปแถลงในวนัพธุ (29 มิ.ย.) วา่ กฎดงักลา่วจะก าหนดให้บริษัทคริปโทฯ ต้องรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสยัตอ่หน่วยงาน
ก ากบัดแูลเพื่อช่วยปราบปรามเงินผิดกฎหมาย รัฐสภาและสภายโุรประบวุา่ กฎดงักลา่วจะครอบคลมุวอลเล็ตคริปโทฯ 'ท่ีไม่มีโฮสต์' ซึ่งถือโดยบคุคลและไมไ่ด้
รับการจดัการโดยแพลตฟอร์มซือ้ขายคริปโทฯ ท่ีมีใบอนญุาต ส าหรับธุรกรรมท่ีเกิน 1,000 ยโูร (1,044.20 ดอลลาร์) ท่ีท ากบัผู้ให้บริการตา่ง ๆ 

 (-) ดอลลาร์เคลื่อนไหวกรอบบน 136 เยน หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปีเมื่อคืนนี ้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตวับริเวณกรอบบนของ 136 เยน 
หลงัพุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบ 24 ปีท่ี 137 เยนในชัว่ข้ามคืน โดยได้แรงหนนุจากการท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวยืนยนัว่า 
เฟดมีความมุ่งมัน่ในการสกดัเงินเฟ้อด้วยการขึน้ดอกเบีย้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 136.58-136.61 
เยน เทียบกบั 136.55-136.65 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 136.02-136.04 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ส่วนยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.0450-
1.0454 ดอลลาร์ และ 142.74-142.80 เยน เทียบกบั 1.0437-1.0447 ดอลลาร์ และ 142.60-142.70 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0515-1.0517 และ 143.03-
143.07 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเย็นวานนี ้

 (-) อัตราว่างงานเยอรมนีสูงขึน้ในม.ิย. 65 หลังผู้ลีภ้ัยชาวยูเครนเร่งหางานท า ส านกังานแรงงานเยอรมนีเปิดเผยในวนันี ้(30 มิ.ย.) ว่า อตัราวา่งงานของ
เยอรมนีในเดือนมิ.ย. 2565 ปรับตวัเพิ่มขึน้สู่ 5.3% หลงัปรับค่าตามฤดกูาล เน่ืองจากผู้ลีภ้ยัชาวยูเครนลงทะเบียนกบัทางส านกังานเพื่อหางานท าในเยอรมนี 
รายงานระบุว่า ตัวเลขผู้ ว่างงานในเยอรมนีเพิ่มสูงขึน้ 133,000 รายในเดือนมิ.ย. แตะท่ี 2.417 ล้านราย โดยได้รับการปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว ขณะท่ี
นกัวิเคราะห์ในผลส ารวจของส านกัขา่วรอยเตอร์คาดการณ์โดยเฉลี่ยวา่อตัราวา่งงานในเยอรมนีจะลดลง 6,000 คน 

 (-) บติคอยน์อาจฟ้ืนตัวแตะ 2.8 หมื่นดอลล์สิน้ปีนี ้ตามทศิทางตลาดหุ้นสหรัฐ ทีมนกัวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์ซึง่รวมถึงมาริยง ลาบร์ู และกาลินา พอซ
เนียโควา คาดการณ์ว่า ราคาบิตคอยน์อาจจะดีดขึน้แตะระดบัสงูถึง 28,000 ดอลลาร์ภายในสิน้ปีนี ้เมื่อพิจารณาจากการซือ้ขายบิตคอยน์ท่ีมีความเช่ือมโยง
กับตลาดหุ้ นสหรัฐจนถึงขณะนี ้นักวิเคราะห์ยังกล่าวด้วยว่า นับตัง้แต่เ ดือนพ.ย.ปีท่ีแล้ว ราคาคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวตามทิศทางดัชนีตลาดหุ้ นสหรัฐ 
โดยเฉพาะดชันี Nasdaq100 และ S&P500 อย่างไรก็ดี นกัวิเคราะห์เช่ือวา่ ภายในสิน้ปีนี ้ดชันี S&P500 จะฟืน้ตวัขึน้แตะระดบัเดียวกบัในเดือนม.ค. และราคา
บิตคอยน์ก็อาจจะปรับตวัขึน้ตามไปด้วย นักวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์ระบุว่า มีสัญญาณบ่งชีว้่า ราคาบิตคอยน์จะฟื้นตวัขึน้มากกว่า 30% จากระดบัราว 
20,000 ดอลลาร์ในวนัพธุนี ้(29 มิ.ย.) แม้จะยงัไมส่ามารถปรับตวัขึน้ได้ถึงคร่ึงหนึ่งของระดบัสงูสดุท่ีเคยท าไว้ในเดือนพ.ย. 2564 ก็ตาม  

 

 
 

 

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

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 

 
 

 

 


