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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
10-05-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.30 1,862.79 9.49 0.51 

Spot Silver ($) 21.77 22.05 0.28 1.29 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,740 30,690 -50 -0.16 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,660 30,670 10 0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,870.30 1,868.70 -1.60 -0.09 

Silver Futures (SVFM22)  22.07 22.19 0.12 0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 103.76 103.55 -0.21 -0.20 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,872 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด ส าหรับวันนีป้ระเมินแนวรับ
ระยะสัน้ในโซน 1,841ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะท่ีแนวรับส าคญัจะอยู่
ในโซน 1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นการซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ โดยเปิดสถานะขาย หากราคา
ปรับตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,872  ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ฝ่ัง
ขายตัดขาดทุนหากราคาผ่าน 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และ ปิด
สถานะขายท าก าไรเม่ือราคาปรับตวัลงไม่หลุดแนวรับโซน 1,841-
1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเมื่อคืนนีป้รับลดลงมาเกือบ 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดนัของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ที่พุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี

คร่ึงที่ 3.2046% ประกอบกบัดชันีดอลลาร์ก็ได้พุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ที่ 104.187 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2002 จากแรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงิน

ปลอดภยัท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Up ในกรอบ 1,851.90-1,865.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับ

ปัจจยัหนนุจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเทียบเยน อยู่ที่ระดบั 130 เยน และร่วงแตะกรอบบนของ 129 เยนเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ

ได้เร่ิมปรับตวัลงมา ประกอบกบันาย Raphael Bostic ปธ.เฟด สาขาแอตแลนต้า กล่าวว่าเฟดอาจจะขึน้ดอกเบีย้ 50 bps อีกจ านวน 2-3 ครัง้ แต่ไม่จ าเป็นต้องขึน้อตัราดอกเบีย้ใน

ระดับที่มากกว่านัน้ นอกจากนีท้างด้าน ปธน.ไบเดน ยงัได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมตัิร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก่อนเป็นอันดับแรก จากนัน้จึงอนุมัติ

งบประมาณส าหรับการรับมือกบัโรคโควิด-19 ในสหรัฐ ส าหรับวนันีร้อติดตามข้อมลูทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทัง้ดชันีภาวะธรุกิจขนาดเล็กจาก NFIB และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ไบเดนแนะสภาคองเกรสเร่งอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนก่อนงบรับมือโควิด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐประกาศในวนัจนัทร์ (9 พ.ค.) 

วา่ เขาต้องการให้สภาคองเกรสแยกร่างกฎหมายช่วยเหลือยเูครนและจดัหางบประมาณส าหรับการรับมือกบัโรคโควิด -19 ของประเทศออกเป็น 2 ฉบบั 

ส านกัข่าวรอยเตอร์เปิดเผยวา่ ปธน.ไบเดนได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนมุตัิร่างกฎหมายจดัสรรงบประมาณช่วยเหลือยเูครนก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้

จึงอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการรับมือกบัโรคโควิด-19 ในสหรัฐ โดยเดิมทีแล้วปธน.ไบเดนได้ขอให้สภาคองเกรสรวมร่างกฎหมายจัดสรรงบ

ช่วยเหลือยูเครนและโควดิ-19 เอาไว้เป็นฉบบัเดียว "เราไม่อาจปล่อยให้การด าเนินการล่าช้าออกไป เพราะสงครามในยเูครนเป็นเร่ืองส าคญั ดงันัน้ ผมจึง

ต้องการให้แยกงบโควดิ-19 และงบช่วยเหลือยูเครนออกเป็น 2 ฉบบั เพ่ือให้ร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนส่งมาให้ผมลงนามได้ในทนัที" ด้านบรรดาผู้น า

พรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสต่างก็เห็นด้วยกับการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ของปธน.ไบเดน โดยระบุว่า พวกเขาเตรียมตัวด า เนินการอย่างเร่งด่วน

เก่ียวกบัร่างกฎหมายช่วยเหลือยเูครนแล้ว โดยคาดวา่จะผ่านการอนมุตัไิด้อย่างราบร่ืนด้วยการสนบัสนนุจากทัง้สองพรรคการเมือง 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐลดลง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเทียบเยน โดยเทรดอยู่กรอบล่างของ 130 เยนท่ีตลาด

โตเกียว หลงัร่วงแตะกรอบบนของ 129 เยนเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ หลงัจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 130.38-130.41 เยน เทียบกับ 130.29-130.39 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 131.20-

131.21 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงตามหุ้นสหรัฐ วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้กระทบเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี ซึ่ง

เคล่ือนไหวตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดร่วงลงกว่า 600 จุดในวนัจนัทร์ (9 พ.ค.) ขณะท่ีดชันี S&P500 ดิ่งหลุดจากระดบั 4,000 จุด

เป็นครัง้แรกในรอบกวา่ 1 ปี เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง ทา่มกลางความวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้ตลาดยงัวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตวั หลงัจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เมื องส าคญั

เพ่ือสกดัการระบาดของโควดิ-19 

 (+) บิตคอยน์ร่วงแตะ $30,000 แล้ว ผวาเฟดขึน้ดอกเบีย้ฉุดสภาพคล่องคริปโทฯ ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดบั 30,000 ดอลลาร์แล้วเช้านี ้

เน่ืองจากนักลงทุนกงัวลว่าการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ จะฉุดสภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์เส่ียง ซึง่รวมถึง ตลาดคริปโท

เคอร์เรนซี ณ เวลา 07.34 น.ตามเวลาไทย ราคาบติคอยน์ดิง่ลง 1,200 ดอลลาร์ หรือ -3.86% แตะที่ 29,876 ดอลลาร์ บิตคอยน์ร่วงลงตามทิศทางตลาด

หุ้นสหรัฐ ท่ามกลางการคาดการณ์ท่ีว่า เฟดอาจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. โดย FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า 

ขณะนีน้กัลงทนุให้น า้หนกั 75% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 19% เม่ือเดือนท่ีแล้ว 

 (-) เซ่ียงไฮ้พบผู้ตดิเชือ้โควิดลดลงต่อเน่ือง เซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 ลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ยงัไม่มีสญัญาณบ่งชีว้า่เซี่ยงไฮ้จะ

ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในเร็ว ๆ นี ้โดยมาตรการดงักล่าวท าให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเก็บ

ตวัอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้วในขณะนี ้สถานีโทรทศัน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า เซี่ยงไฮ้พบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 3,014 รายในวนั

จนัทร์ท่ี 9 พ.ค. ลดลงจาก 3,947 รายในวนัอาทิตย์ (8 พ.ค.) และลดลงจาก 3,975 คนในวนัเสาร์ (7 พ.ค.) โดยยอดผู้ติดเชือ้รายใหม่ในวนัจนัทร์ถือเป็น

ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 26 มี.ค. 2565  

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 9 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -22.6** -18.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3%** 2.3% 

วนัองัคารท่ี 10 พ.ค. 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -42.0 -43.0 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -43.0 -41.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   92.9 93.2 

วนัพธุท่ี 11 พ.ค. ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.   0.2% 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.4% 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - 1.3M 

วนัพ หสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องัก ษ ผลิตภณั ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   1.0% 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   190K 200K 

วนัศกุร์ท่ี 13 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน มี.ค.   -2.1% 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   64.1 65.2 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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