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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,791.60-1,807.63 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวานนีปิ้ดลดลง 10.40 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการดิ่ง
ลงของสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง โดยเฉพาะสัญญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค.ร่วงลง 3.7% ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจชะลออาจกระทบดีมานด์ 
ขณะท่ีวนันีท้องค าโดนกดดนัตอ่เน่ืองจาก ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ของจีนขยายตวัรวดเร็วท่ีสุดในรอบ 13 เดือน ประกอบกบัการอ่อนคา่ของสกุลเงินยู
โรและปอนด์ ซึง่จะหนนุดอลลาร์และกดดนัทองค า หลงัมีการเปิดเผยดชันี ดชันี PMI ภาคการผลิต ยโูรโซนเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.1 ต ่าสดุในรอบ 2 ปี และดชันี 
PMI ภาคการผลิต สหราชอาณาจกัร ลดลงมาแย่เกินคาดท่ี 52.8 อย่างไรก็ตามยงัพอมีปัจจยับวกช่วยพยุงราคาไว้ จากกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของยเูครน
เผยว่า กองทพัรัสเซียยิงขีปนาวธุใส่อพาร์ตเมนท์แห่งหนึ่ง ใกล้กบัทา่เรือโอเดสซาในทะเลด า ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ลามไปยงัตกึท่ีอยู่ ตดิกนั ท าให้มีผู้ เสียชีวิต
อย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บ 30 ราย ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีผู้ จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายเดือน
มิ.ย.จากเอสแอนด์พี โกลบอล, ดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) และข้อมลูค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค. ทัง้นี ้
พิจารณาโซน 1,807-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการเปิดสถานะขาย ควรแบ่งปิดสถานะท าก าไรเพ่ือลดความเส่ียง เม่ือราคาปรับตวัลงเข้าใกล้แนวรับโซน 
1,786-1,769 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึง่ควรจะเป็นการเก็งก าไรระยะสัน้เทา่นัน้ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
01-07-2565 17:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,806.20 1,793.43 -12.77 -0.71 

Spot Silver ($) 20.24 19.80 -0.44 -2.17 

เงนิบาท (฿/$) 35.30 35.64 0.34 0.95 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,350 30,300 -50 -0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.16 110.81 1.65 1.51 

ดชันดีอลลาร ์ 104.74 105.00 0.26 0.25 

เงนิยโูร (€/$) 1.0483 1.0466 0.00 -0.16 

  ที่มา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,786    1,769   1,752 

        1,807    1,821   1,834 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,807-1,821 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,786-1,769 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากหลดุ $1,821 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียยิงถล่มอพาร์ตเมนท์ใกล้ท่าเรือโอเดสซาในยูเครน เสียชีวติแล้ว 14 ราย กระทรวงสถานการณ์ฉกุเฉินของยเูครนเผยว่า กองทพัรัสเซียยิงขีปนาวธุ

ใสอ่พาร์ตเมนท์แห่งหนึ่งใกล้กบัท่าเรือโอเดสซา ในทะเลด าเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวนันี ้(1 ก.ค.) ตามเวลาท้องถ่ิน สง่ผลให้มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 14 ราย และบาดเจ็บ 30 

ราย รายงานระบวุ่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวธุใสเ่มืองบิลโฮรอด-ดนิสทรอฟสกี (Bilhorod-Dnistrovskyi) ส่งผลให้เกิดเพลิงลกุไหม้ลามไปยงัตึกท่ีอยู่ติดกนั ทางด้านนาย

เซอรีย์ แบรตชุค โฆษกส านักบริหารภูมิภาคโอเดสซาให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ของรัฐบาลยูเครนว่า ได้ส่งหน่วยกู้ภัยลงพืน้ท่ี เพื่อช่ วยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่ใต้ซาก

ปรักหกัพงัหลงัจากท่ีอาคารบางสว่นถลม่ลง นอกจากนี ้นายแบรตชุคยงัเผยว่ารัสเซียยงัได้ยิงขีปนาวธุอีกหนึ่งลกูโจมตีอาคารสถานท่ีอีกแห่งหนึ่ง ท าให้มีผู้บาดเจ็บ

หลายราย 

 (+) ยูเครนส่งออกพลังงานให้ EU หวังช่วยลดการพึ่งพาไฮโดรคาร์บอนรัสเซีย ประธานาธิบดีโวโลดีเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

การเปิดตวัระบบส่งก าลงัไฟฟ้าไปยงัโรมาเนียว่า เป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการท่ีสามารถช่วยให้ยุโรปลดการพึ่งพาไฮโดรคาร์บอนของรัสเซีย ได้ ปธน.เซเลนสกี 

กล่าวว่า "ผู้บริโภคยุโรปสามารถใช้ไฟฟ้าจากยูเครนทดแทนก๊าซรัสเซียได้ น่ีไม่ใช่ แค่เร่ืองของรายได้การส่งออกของเรา แต่เป็นเร่ืองความมัน่คงโดยรวมของยุโรป" 

ทางด้านระบบสง่ก าลงัไฟฟ้าของยโุรป (ENTSO-E) กลา่วในสปัดาห์นีว้า่ การเตรียมการส าหรับสง่ออกไฟฟ้าครัง้แรกจากยเูครนและมอลโดวาเสร็จสิน้แล้ว โดยใช้การ

เช่ือมตอ่โครงขา่ยกบัโรมาเนียเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี 30 มิ.ย. 

 (+) เกาหลีเหนือโบ้ย "สิ่งแปลกปลอม" จากเกาหลีใต้เป็นต้นตอโควิดระบาด  เกาหลีเหนือกล่าวโทษว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกิดจาก "สิ่ง

แปลกปลอมต่างชาติ" ท่ีอาจถกูส่งมาทางบอลลนูข้ามชายแดนท่ีติดกบัเกาหลีใต้ โดยระบวุา่นายทหารหนุ่มและเด็กหญิงวยั 5 ขวบเป็นสองคนแรกท่ีติดเชือ้โควิด-19 

เมื่อเดือนเม.ย.ท่ีผา่นมา ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานในวนันี ้(1 ก.ค.) วา่ รัฐบาลของนายคิม จอง อนึ ผู้น าเกาหลีเหนือได้สัง่การให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

จดัการอย่างระมดัระวงักบัสิ่งแปลกปลอมท่ีมากบัสายลมและสภาพอากาศอื่น ๆ รวมถึงบอลลนูในพืน้ท่ีตามแนวแบ่งเขตพรมแดน" ด้านนายชา ดอ็ก -โชล รองโฆษก

กระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธค ากล่าวอ้างจากเกาหลีเหนือในการแถลงกับบรรดานักข่าวว่า งานวิจัยทางการแพทย์บ่งชีว้่า ไม่มีการแพร่ระบาดใน

ลกัษณะท่ีเกาหลีเหนือกลา่วอ้างแตอ่ย่างใด 

 (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายยูโรโซนเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.1 ต ่าสุดในรอบ 2 ปี เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 

ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซนลดลงแตะระดบั 52.1 ในเดือนมิ.ย. จากระดบั 54.6 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนส.ค. 2563 แต่ยังสงูกว่า

ตวัเลข PMI ขัน้ต้นท่ี 52.0 ผลส ารวจระบวุา่ การผลิตภาคอตุสาหกรรมของยโูรโซนในเดือนมิ.ย. ลดลงเป็นครัง้แรก นบัตัง้แตโ่รคโควิด-19 ระบาดระลอกแรกเมื่อสองปี

ก่อน เน่ืองจากราคาสินค้าปรับตวัสงูขึน้ ประกอบกบัแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีซบเซา ท าให้กระทบต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค นายคริส วิ ลเลียมสนั หวัหน้านกั

เศรษฐศาสตร์ด้านธุรกิจของเอสแอนด์พี โกลบอล มาร์เก็ต อินเทลลิเจนซ์ กล่าววา่ "ดชันี PMI ภาคการผลิตของยโูรโซนลดลงในเดือนมิ.ย. โดยการผลิตลดลงเป็นครัง้

แรกในรอบ 2 ปีท่ามกลางขาลงด้านอปุสงค์ท่ีรุนแรงขึน้" สว่นดชันีชีว้ดัผลผลิตลดลงสูร่ะดบั 49.3 ซึง่ตวัเลขต ่ากวา่ 50 ถือเป็นการหดตวั ทัง้ยงัแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 

2 ปี เมื่อเทียบกบั 51.3 ในเดือนพ.ค. 

 (-) ยูโรอ่อนค่า หลัง PMI ร่วง / CPI เงนิเฟ้อขึน้ สกลุเงินยูโรได้มีการปรับตวัอ่อนคา่ลงมาสู่บริเวณต ่าสดุของวนัท่ี 1.0436 ดอลลาร์ หลงัดชันี PMI ภาคการผลิต

ขัน้สดุท้ายยโูรโซนเดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.1 ต ่าสดุในรอบ 2 ปี รวมไปถึงในเวลาตอ่มามีการเผย ดชันี CPI ยูโรโซน มาตรวดัเงินเฟ้อ อยู่ท่ี 8.6% ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้

จาก 8.1% ในเดือนพ.ค. จากการประมาณของ Eurostat นอกจากนีส้กุลเงินปอนด์ก็ได้อ่อนค่าลงมาด้วยเช่นเดียวกนั หลงั Markit เผยดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้

สดุท้าย สหราชอาณาจกัร เดือนมิ.ย.ลดลงแตะ 52.8 ลดลงจาก 54.6 ในเดือนพ.ค. และยงัน้อยกวา่คาดการณ์ท่ี 53.4 

 (-) ผลส ารวจชีร้าคาบ้านใหม่ในจีนขยับขึน้เลก็น้อยในเดือนมิ.ย. ผลส ารวจของไชน่า อินเดก็ซ์ อะคาเดมี ซึง่เป็นบริษัทวิจยัอสงัหาริมทรัพย์เอกชนรายใหญ่ท่ีสดุ

แห่งหนึ่งของจีนระบุว่า ราคาบ้านใหม่ของจีนขยับขึน้เล็กน้อยในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการผ่อนคลายนโยบายของเมือง

ขนาดเล็กและกลาง เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ รายงานระบวุ่า ราคาบ้านใหม่ใน 100 เมืองปรับตวัขึน้ 0.04% ในเดือนมิ.ย. หลงัจากท่ีเพิ่มขึน้ 0.03% ในเดือนพ.ค. ราคา

บ้านใหม่ในเมืองชัน้ 2 รวมถึงเมืองเอกประจ ามณฑล ปรับตวัขึน้ 0.14% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดือนพ.ค.ท่ีปรับตวัขึน้ 0.07% โดยราคาบ้านใหมใ่นเมืองซีอาน 

ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน เติบโตมากท่ีสุดท่ี 0.68% "ตลาดอสงัหาริมทรัพย์มีแนวโน้มฟืน้ตวัในช่วงคร่ึงหลงัของปีนี ้

เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในการซือ้บ้านจะคอ่ย ๆ ฟืน้ตวัจากการผอ่นปรนมาตรการควบคมุโควิด-19 และการใช้มาตรการกระตุ้น"  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

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%** 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนพ.ค.   0.5%** 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.2%** 0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   231K** - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   56.0** 60.3 

วนัศกุร์ท่ี 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.0** 52.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.1** 52.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.8** 53.4 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.4 52.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   54.6 56.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนพ.ค.   0.3% 0.2% 

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

 
 

 

 

 


