
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,797 1,786 1,769 

1,821 1,834 1,848 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 10.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดย ราคาทองค าปรบัตวัลงก่อนโดยไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้เรง่ปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  สถานการณด์งักล่าวหนุนดัชนีดอลลารใ์หท้ะยานขึน้ทดสอบระดบัสูงสดุบริเวณ 105.541 จนกดดนัราคาทองค าใหร้ว่งลงทดสอบระดับต ่าสุดบริเวณ  1,802.60 
ดอลลารต์่อออนซซ์ึ่งเป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 6 สปัดาห ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะทะยานขึน้อย่างแข็งแกร่งหลงัสหรฐัเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ “แย่เกินคาด”  อาทิ  ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการ
ว่างงานที่ลดลงนนอ้ยกว่าคาดสู่ระดับ 231,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ซึ่งสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 230,000 ราย  ขณะที่การใชจ้่ายส่วนบคุคลของผูบ้ริโภคสหรฐัเพิ่มขึน้เพียง 0.2% 
ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สะทอ้นการชะลอตวัของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัดชันีดอลลารใ์หก้ลบัมาอ่อนค่าจนหนุนใหร้าคาทองค าทะยานขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุ
ในระหว่างวนับริเวณ  1,824.84 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  เป็นอีกครัง้ที่ราคาทองค าเผชิญกบัแรงขายท าก าไร  นอกจากนีร้าคาทองค ายงัไดร้บัแรงกดดนัจากการดิ่งลงของสินคา้โภคภณัฑใ์น
วงกวา้ง  ท่ามกลางความกงัวลเกี่ยวกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจทีอ่าจกระทบต่อดีมานด ์ ทัง้นี ้ สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. รว่งลง 3.7%  ส่วนโลหะเงินปรบัตวัลดลง 1.8% สู่ระดบั 
20.33 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แพลตตินั่มลดลง 2.1% สู่ระดบั 897.90 ดอลลารแ์ละพลาเดยีมลดลง 1.3% สู่ระดบั  1,936.07 ดอลลาร ์ นั่นท าใหร้าคาทองค ารว่งลงมาปิดตลาดในแดนลบ  ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -2.32 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรฐั 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1824.84 1802.60 1816.80 1806.20 -10.40 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 1,050.31 -2.32 

ishare 16,817.94 -17.22 

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 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,821-1,834 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,797-1,786 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,834 

 

 แมร้าคาทองค ามีการฟ้ืนตวัขึน้หลงัจากทิง้ตวัลงวานนี ้ แต่ระยะสัน้หากราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้น 1,821-1,834 
ดอลลารต์่อออนซ์ได ้อาจจะเกิดแรงขายกดดันให้ราคาลงมาเพื่อสะสมแรงซือ้ในโซน 1,800-1,797 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไม่ไดร้าคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัถัดไปโซน 1,786 ดอลลารต์่อออนซ ์ระดบัต ่าสุดของเดือน 
พ.ค. 
 



 

 

• (+) MNI เผยดัชนีภาวะธุรกิจเขตชิคาโกร่วงลงในเดือนมิ.ย.  MNI Indicators ระบุว่า ดัชนีชีว้ดัภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (CBB) ร่วงลงสู่ระดับ 56.0 ใน
เดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตั้งแต่เดือนส.ย.2563 และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 58.0 จากระดับ 60.3 ในเดือนพ.ค.  อย่างไรก็ดี ดชันี 
CBB ยงัคงอยู่สงูกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีถ้ึงภาวะขยายตวัของธุรกิจในเขตชิคาโก 

• (+) ฝร่ังเศสเผยดัชนี CPI พุ่ง 5.8% ในเดือนมิ.ย. สูงสุดในรอบ 37 ปี  ส  านักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (Insee) เปิดเผยตวัเลขประมาณการดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) โดยระบุว่า ดชันี CPI พุ่งขึน้ 5.8% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 37 ปี หรือนับตั้ งแต่ปี 2528 หลงัจากแตะระดับ 
5.2% ในเดือนพ.ค. 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ีแ่ล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกลดลง 
2,000 ราย สู่ระดบั 231,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ แต่สูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 230,000 ราย  นอกจากนี ้ตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงาน
ดงักล่าวอยู่สงูกว่าระดบั 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลลดลง 0.4% ในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า การใชจ้่ายส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคสหรฐัลดลง 0.4% 
ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลงัเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนเม.ย.  อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบรายปี การใชจ้่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ 2.1% ในเดือนพ.ค.  การใชจ้่าย
ของผูบ้ริโภคสหรฐัไดร้บัผลกระทบจากความกงัวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ หลงัจากรสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียูเครน  นอกจากนี ้รายไดส้่วนบุคคลเพิ่มขึน้ 0.5% 
ในเดือนพ.ค. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.4% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี PCE เพ่ิมขึน้ 6.3% ในเดือนพ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใชจ้่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไป 
ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังาน ปรบัตวัขึน้ 6.3% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี หลงัจากดีดตวัขึน้ 6.3% ในเดือนเม.ย.เช่นกัน แต่ต  ่ากว่า ระดบั 6.6% ใน
เดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี หรือนับตัง้แต่เดือนม.ค.2525  เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี PCE ทั่วไป พุ่งขึน้ 0.6% ในเดือนพ.ค. จากระดบั 0.2% 
ในเดือนเม.ย.  ส่วนดชันี PCE พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใหค้วามส าคัญ 
เพิ่มขึน้ 4.7% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี โดยต ่ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะหท่ี์ระดบั 4.8% และชะลอตวัจากระดบั 4.9% ในเดือนเม.ย.  เมื่อ
เทียบรายเดือน ดชันี PCE พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนพ.ค. โดยต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.4%  

• (+) ดอลลอ์่อนค่า นักลงทุนผิดหวังข้อมูลศก.สหรัฐ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (30 มิ.ย.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ซึ่งรวมถึงตวัเลขผูข้อสวัสดิการว่างงานท่ีสงูกว่าคาดในสปัดาหท่ี์แลว้  
ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.40% แตะท่ีระดับ 104.6860   
ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 135.55 เยน จากระดบั 136.54 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9535 ฟรงัก ์จาก
ระดบั 0.9552 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2871 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2895 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0483 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0444 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2182 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.2119 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.6907 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6875 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 253.88 จุด วิตกปัญหาเงินเฟ้อ-ศก.ถดถอย  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงในวนัพฤหัสบดี (30 มิ.ย.) เนื่องจากนัก
ลงทุนยงัคงกังวลว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะเขา้สู่ภาวะถดถอย หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณชัดเจนว่าจะเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงิน
เฟ้อ  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 30,775.43 จุด ร่วงลง 253.88 จุด หรือ -0.82%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,785.38 จุด ลดลง 33.45 จุด หรือ -
0.88% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,028.74 จดุ ลดลง 149.16 จดุ หรือ -1.33% 

• (-) "ไบเดน" เตรียมกดดันชาติรอบอ่าวเปอรเ์ซียเพ่ิมผลิตน ้ามัน รวมทั้งซาอุฯ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั กล่าวยืนยันในวันนีว่้า เขาจะ
เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในเดือนก.ค. และมีก าหนดเขา้เฝา้สมเด็จพระราชาธิบดีซลัมาน บิน อบัดุลลาซิซ กษัตริยซ์าอุดีอาระเบีย รวมทัง้มกุฎราชกมุาร
โมฮัมเหม็ด บิน ซลัมาน  นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนกล่าวว่า เป้าหมายในการเดินทางของเขาไม่ใช่เป็นการกดดนัใหซ้าอุดีอาระเบียเพิ่มก าลังการ ผลิตน า้มัน
เพียงประเทศเดียวเท่านัน้ แต่ทุกประเทศรอบอ่าวเปอรเ์ซียควรเพิ่มการผลิตน า้มนัเช่นกัน โดยทุกประเทศควรตระหนักว่ าการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้
พวกเขาเองไดร้บัประโยชน ์

 
 

                         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%** 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูรายไดส้่วนบุคคลเดือนพ.ค.   0.5%** 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนพ.ค.   0.2%** 0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   231K** - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมิ.ย.   56.0** 60.3 

วนัศุกรท่ี์ 1 ก.ค. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.0 52.0 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.0 52.0 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   53.4 53.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   52.4 52.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.   54.6 56.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนพ.ค.   0.3% 0.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 24 มิ.ย. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


