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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
11-05-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.80 1,838.89 1.09 0.06 

Spot Silver ($) 21.24 21.51 0.27 1.27 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,580 30,370 -210 -0.69 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,630 30,340 -290 -0.95 

Gold Online Futures (GOM22) 1,866.40 1,844.30 -22.10 -1.18 

Silver Futures (SVFM22)  21.89 21.56 -0.33 -1.51 

ดชันดีอลลาร ์ 103.92 103.83 -0.09 -0.09 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาอาจฟื้นตัวขึน้ช่วงสัน้มีลุ้ นทดสอบแนวต้านท่ี 1,850-1,855 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้อง
ระมัดระวงัแรงขายท าก าไร เน่ืองจากช่วงท่ีผ่านมาเม่ือราคาฟื้นตัว
ขึน้ช่วงสัน้จะมีแรงขายออกมากดดนัราคา อย่างไรก็ตาม หากการ
อ่อนลงไม่หลุดโซนแนวรับส าคญั 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามี
โอกาสฟืน้ตวัขึน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายบริเวณแนวต้าน 1,855-1,872 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ลดพอร์ตสถานะขายหากราคาผ่าน 1,872 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) พิจารณาปิดสถานะขายท าก าไรหากราคาไม่หลุดแนวรับ
ส าคญัโซน 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ หากรับความเส่ียงได้สูง
อาจใช้เป็นจดุเปิดสถานะซือ้ใหม่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลง 15.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยถูกแรงกดดนัจากถ้อยแถลงล่าสดุของ นางลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ ท่ีระบุว่า อตัราเงินเฟ้อ
จะต้องแสดงให้เห็นถึงการชะลอตวัอย่างชดัเจนเท่านัน้ เฟดจึงจะพิจารณาพกัการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ชัว่คราว ประกอบกับดชันีดอลลาร์ปิดแข็งค่าขึน้ 0.16% แตะท่ี 103.9200 และยงัคง
แกว่งตวัใกล้ระดบัสงูสดุในรอบ 2 ทศวรรษ สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,831.90-1,840.21 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยได้รับแรงหนนุมาจากส านกังานสถิตแิหง่ชาตจีิน 
(NBS) เผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) มาตรวดัเงินเฟ้อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 2.1% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือนมี.ค. และสงูกว่าคาดท่ี 1.9% รวมไปถึง
ดชันีราคาผู้ ผลิต (PPI) มาตรวัดต้นทนุสินค้า เพิ่มขึน้ 8% ในเดือนเม.ย. ซึ่งสูงกว่าคาดท่ี 7.7% ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางด้านสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติของอังกฤษ 
(NIESR) เผยว่าองักฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 โดยได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจองักฤษในปี 2565 ลงเหลือ 3.5% จาก 4.8% และปี 
2566 เหลือ 0.8% จาก 1.3% ซึง่อาจสง่ผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัปอนด์ กลบัมาเป็นปัจจยักดดนัทองค า ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย. ที่เป็นตวัเลขเงินเฟ้อซึง่อาจสง่ผลให้ราคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนได้ รวมไปถึงตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัฐบาลยูเครนไฟเขียวยึดทรัพย์รัสเซีย หวังใช้เป็นทุนฟ้ืนฟูประเทศหลังสงคราม นายเดนิส ชไมฮาล นายกรัฐมนตรียูเครนเปิดเผยผ่านแอป

พลิเคชนัเทเลแกรมเม่ือวานนี ้(10 พ.ค.) โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรียูเครนมีมติอนมุตัิการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัสเซียให้เป็นกรรมสิทธ์ิภายใต้การจดัการ

ของรัฐวิสาหกิจยเูครนในนาม "กองทนุรวมการลงทนุแหง่ชาติ" แล้ว ซึง่ทรัพย์สินเหล่านีจ้ะถกูใช้เป็นทนุในการเสริมก าลงักองทพัยเูครนและฟืน้ฟโูครงสร้าง

พืน้ฐานใหม่อีกครัง้ นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่า ขณะนียู้เครนก าลงัร่วมมือนานาชาติในการยึดทรัพย์สินของรัสเซียเพ่ือน ามาเป็นค่าสินไหม

ทดแทนในการฟืน้ฟยูเูครนหลงัสิน้สดุสงคราม 

 (+) CPI จีนเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้ 2.1%, PPI เพิ่ม 8% สูงกว่าคาดการณ์ ส านกังานสถิตแิห่งชาตจีิน (NBS) รายงานในวนันีว้า่ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 

ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 2.1% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือนมี.ค.ที่ขยบัขึน้ 1.5% และ

สงูกว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่จะปรับตวัขึน้ 1.9% ดชันี CPI เดือนเม.ย.ปรับตวัขึน้เล็กน้อย เน่ืองจากระบบโลจิสตกิส์ของจีนยงัคงได้รับผลกระทบจาก

การใช้มาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้นี ้ดชันี CPI พืน้ฐานซึง่ไม่นบัรวมราคาอาหารและพลงังานเน่ืองจากมีความ

ผนัผวน ปรับตวัขึน้ 0.9% ในเดือนเม.ย. ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือนมี.ค.ท่ีเพิ่มขึน้ 1.1% ส่วนดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึง่เป็นมาตรวดัต้นทนุสินค้าท่ีหน้าประตู

โรงงาน เพิ่มขึน้ 8% ในเดือนเม.ย. ชะลอตัวลงจากเดือนมี.ค.ท่ีปรับตัวขึน้ 8.3% อย่างไรก็ดี ดัชนี PPI เดือนเม.ย.อยู่ในระดับสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์

คาดการณ์ไว้ท่ี 7.7% 

 (+) นักวิจัยชีช้าวจีนเส่ียงเสียชีวิต 1.6 ล้านคน หากเลิกใช้กลยุทธ์โควิดเป็นศูนย์ นกัวิจยัจากมหาวทิยาลยัฟู่ ตัน้ของนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยวา่ จีนเส่ียง

เผชิญคล่ืนสึนามิของการติดเชือ้โควิด-19 ท่ีจะท าให้มีผู้ เสียชีวิตมากถึง 1.6 ล้านคน หากรัฐบาลยกเลิกการบงัคบัใช้นโยบายโควิดเป็นศนูย์ (Zero Covid 

Policy) และปล่อยให้ไวรัสโอมิครอนซึง่สามารถแพร่เชือ้ได้ในระดบัสงู แพร่ระบาดออกไปโดยไม่สามารถควบคมุได้ ผลการศกึษาที่เผยแพร่โดยวารสารเน

เจอร์ (Nature) ระบุว่า ระดบัของภูมิคุ้มกนัท่ีเกิดจากการส่งเสริมการฉีดวคัซีนในเดือนมี.ค.ของจีนนัน้ จะไม่เพียงพอในการป้องกนัการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโอมิครอน และจะท าให้หออภิบาลผู้ ป่วยหนกั (ICU) ไม่สามารถแบกรับภาระได้ เม่ือพิจารณาจากอตัราการฉีดวคัซีนในระดบัต ่าในกลุ่มผู้สงูอายุและ

การเน้นใช้วคัซีนผลิตในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพน้อยของจีน 

 (+) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงหนักในพ.ค. เหตุดอกเบีย้-เงนิเฟ้อพุ่ง ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงตดิตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 6 สู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 21 เดือนในเดือนพ.ค. เน่ืองจากเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงและอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัขึน้ได้บัน่ทอนสถานะทางการเงินของภาคครัวเรือน และ

เป้าหมายในการใช้จ่ายเงิน ทัง้นี ้ดชันีความเช่ือมั่นผู้บริโภคซึง่จัดท าโดยสถาบันเวสต์แพค-เมลเบิร์นท่ีมีการเผยแพร่ในวนันี ้(11 พ.ค.) ร่วงลง 5.6% ใน

เดือนพ.ค.จากเดือนเม.ย.ซึง่ลดลง 0.9% และดชันีดงักล่าวลดลง 20.1% จากเดือนพ.ค.ปีท่ีผ่านมาแตะท่ี 90.5 ซึง่แสดงว่า จ านวนผู้บริโภคท่ีมีมมุมองเป็น

ลบนัน้มีมากกวา่ผู้ ท่ีมีมมุมองเป็นบวก "ปัจจยัเร่ืองเงินเฟ้อและอตัราดอกเบีย้สร้างความวติกกงัวลให้กบัผู้บริโภคอย่างชดัเจน โดยในวนัท่ี 27 เม.ย. เงินเฟ้อ

ทัว่ไปปรับตวัขึน้เหนือระดบั 5% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2550" 

 (-) สถาบันวจัิยคาดอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงคร่ึงปีหลัง สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตขิององักฤษ (NIESR) เปิดเผย

วา่ องักฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 และมาตรฐานการครองชีพจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง อนัเน่ืองมาจาก

เงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึน้ NIESR คาดการณ์ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะลดลง 0.2% ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 และ 0.4% ในช่วงสามเดือน

สุดท้ายของปีนี ้ซึ่งการหดตวัลงติดต่อกนั 2 ไตรมาสนัน้จะแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะเดียวกนั NIESR ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของ

เศรษฐกิจอังกฤษส าหรับปี 2565 ลงเหลือ 3.5% จาก 4.8% และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของปี 2566 สู่ระดับ 0.8% จาก 1.3% สูงกว่าท่ีธนาคาร

กลางองักฤษ (BoE) คาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะหดตวั 0.25% ในปี 2566 ทัง้นี ้อตัราเงินเฟ้อจากดชันีราคาผู้บริโภคมีแนวโน้มแตะระดบัสูงสุดท่ี 8.3% 

ซึง่ต ่ากว่าท่ี BoE คาดการณ์ไว้ท่ีระดบัสูงกว่า 10% เน่ืองจาก NIESR ไม่คาดว่า ราคาพลังงานจะเพิ่มขึน้มากเท่ากับท่ี BoE คาดการณ์ นอกจากนี ้ยังมี

ปัจจยัสกดักัน้อตัราเงินเฟ้อได้แก่ ผลผลิตท่ีลดลง รวมถงึการวา่งงานท่ีเพิ่มขึน้  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ 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   -34.3** -43.0 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -41.0 

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

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (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 

 
 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/

