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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
12-05-2022 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.59 1,852.00 0.41 0.02 

Spot Silver ($) 21.55 21.40 -0.15 -0.70 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,470 30,580 110 0.36 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,550 30,630 80 0.26 

Gold Online Futures (GOM22) 1,856.00 1,857.20 1.20 0.06 

Silver Futures (SVFM22)  21.84 21.44 -0.40 -1.83 

ดชันดีอลลาร ์ 104.00 104.01 0.00 0.00 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลังจากราคาทองค าทดสอบแนวต้านท่ี 1,865-1,872 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ยังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรง
ขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรับตวัขึน้
ยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากราคาทองค า
ปรับตวัลงไม่มากจะท าให้ยงัแกวง่ตวัในกรอบเดมิ ซึง่ประเมินแนวรับ
ระยะสัน้ในโซน 1,840-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่าน
แนวต้านท่ี 1,865-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสถานะขายตัด
ขาดทุนหากราคาผ่าน 1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพ่ือรอเข้าซือ้เก็ง
ก าไรหากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,840-1,823 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์  
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัเพิ่มขึน้ 13.79 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากแรงขายทองค าเร่ิมชะลอตวัลง ตามดชันีดอลลาร์และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี
ท่ีไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้และพกัตวัลง สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway ออกข้างในกรอบแคบ 1,849.90-1,858.71 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยยงัคงได้รับแรงหนนุจาก
ประเดน็ความรุนแรงระหว่าง รัสเซีย-ยเูครน หลงัรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศอายดัทรัพย์ธนาคาร Sberbank และธนาคาร Alfa Bank สองสถาบนัการเงินรายใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย ตามรอยสหรัฐและ
ประเทศในยโุรป เพ่ือกดดนัท่ีรัสเซียรุกรานยเูครน ประกอบกบัเหลา่สินทรัพย์เสี่ยงตา่งเคลื่อนไหวในแดนลบ ทัง้ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงตามทศิทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดร่วง
ลงตดิตอ่กนัเป็นวนัท่ี 5 และบรรดาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีท่ีตา่งพากนัร่วงเกือบทัง้ตลาด โดยเฉพาะ Bitcoin ท่ีราคาได้ร่วงหลดุลงไปสูร่ะดบัต ่ากว่า 28,000 ดอลลาร์เช้านี ้ขณะท่ีผู้ เช่ียวชาญ
เตือนว่ามีแนวโน้มทรุดตวัลงทดสอบระดบั 25,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามยงัถกูแรงกดดนัจากนกัวิเคราะห์บางสว่นท่ีมองว่าเฟดอาจเร่งขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ หลงันาย วิล คอมเพอร์
นอลล์ นกัวิเคราะห์จากบริษัทเอฟเอชเอ็น ไฟแนนเชียล กล่าวว่าดชันี CPI หรือ ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งขึน้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ จะเปิดทางให้เฟดใช้เป็นเหตผุลในการปรับขึน้ดอกเบีย้
รุนแรงขึน้ถึง 0.75% ในการประชมุเดือนมิ.ย. ส าหรับวนันีแ้นะน าให้นกัลงทนุรอตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) และจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ญ่ีปุ่นอายัดทรัพย์สองแบงก์ใหญ่รัสเซีย กดดันหนักปมบุกยูเครน รัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศอายัดทรัพย์ธนาคารสเบอร์แบงก์ (Sberbank) และ

ธนาคารอลัฟา แบงก์ (Alfa Bank) สองสถาบนัการเงินรายใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตามรอยสหรัฐและประเทศในยุโรป เพ่ือกดดนัท่ีรัสเซียรุกรานยูเครน ทัง้นี ้

นโยบายดงักล่าวส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ในญ่ีปุ่ นต้องหาหนทางอ่ืนในการช าระเงิน เพ่ือให้ด าเนินธุรกิจกับรัสเซียต่อไปได้ นอกจากนี ้ทางการญ่ีปุ่ นยัง

ประกาศห้ามมิให้บุคคลและนิติบุคคลใด ๆ ของญ่ีปุ่ นลงทนุครัง้ใหม่ในรัสเซียท่ีให้พวกเขาถือหุ้นได้เกิน 10% ขึน้ไป รวมทัง้การกู้ ยืมเงินโดยมีก าหนดช าระ

เกิน 1 ปีก็ไม่สามารถท าได้เช่นกนั ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ การสงัหารพลเรือนผู้บริสทุธ์ิในพืน้ท่ีใกล้กรุงเคียฟเป็นแรงกระตุ้นให้ญ่ีปุ่ นเพ่ิมแรงกดดนัต่อ

รัสเซีย พร้อมทัง้มุ่งเป้าไปท่ีภาคพลงังานของรัสเซียซึง่นบัเป็นทางเลือกท่ียากส าหรับชาติท่ีต้องพึ่งพาการน าเข้าพลงังานเพ่ือให้เพี ยงพอต่อความต้องการ

ในประเทศ 

 (+) "คิม จอง อึน" ส่ังล็อกดาวน์ท่ัวประเทศ หลังพบผู้ติดเชือ้โควิดรายแรก ส านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า "เกิดสถานการณ์ร้ายแรงขึน้ 

เน่ืองจากพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในเขตแดนของเรา" โดยในการประชุมพรรคแรงงานในวนันี ้(12 พ.ค.) เจ้าหน้าท่ีเกาหลีเหนือได้ประกาศ

ยกระดบัมาตรการกกักนัโรคทัว่ประเทศขึน้สู่ "ภาวะฉุกเฉินสูงสุด" นายคิม จอง อึน ผู้น าสูงสดุของเกาหลีเหนือได้สัง่ให้ทกุเมืองและทกุมณฑลทัว่ประเทศ

ด าเนินมาตรการล็อกดาวน์ในพืน้ท่ีของตน เพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสที่อนัตรายดงักล่าว 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นลท.วิตกเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดร่วงลง

ติดต่อกันเป็นวนัท่ี 5 ในวนัพุธ (11 พ.ค.) หลังสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึง่ท าให้นักลงทุนกงัวลว่าอาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ธนาคารกลาง

สหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 25,945.04 จุด ลดลง 268.6 จุด หรือ -1.02%, ดชันี HSI ตลาดหุ้น

ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 19,556.89 จุด ลดลง 267.68 จุด หรือ -1.35% และดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,044.80 จุด ลดลง 13.9 จุด หรือ -

0.45% 

 (+) คริปโทฯกอดคอกันร่วงเหตุนักลงทุนเทขาย-บิตคอยน์ร่วงกว่า 4% หลุด $28,000 บรรดานกัลงทนุแห่เทขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยม

ในตลาดสินทรัพย์ดจิิทลัเป็นจ านวนมาก หลงัจากราคาสเตเบิลคอยน์ TerraUSD หรือ UST ทรุดหนกั เน่ืองจากหลุดมลูค่า 1 ดอลลาร์ท่ีตรึงไว้กบัดอลลาร์

สหรัฐ ลงมาอยู่ในกรอบ 20-90 เซนต์ ส่วนด้านราคาบติคอยน์ได้ร่วงลงสู่ระดบัต ่ากว่า 28,000 ดอลลาร์เช้านี ้ขณะท่ีผู้ เช่ียวชาญเตือนวา่ ราคาบิตคอยน์มี

แนวโน้มทรุดตวัลงทดสอบระดบั 25,000 ดอลลาร์ หลงัจากท่ีหลุดจากระดบั 30,000 ดอลลาร์ไปแล้ว ซึง่ข้อมลูจาก Glassnode ระบวุ่า นกัลงทนุราว 40% 

ท่ีถือครองบิตคอยน์ได้ประสบภาวะขาดทุน หลังจากบิตคอยน์มีมูลค่าลดลงเกือบ 55% จากท่ีเคยพุ่งแตะ 69,000 ดอลลาร์ในเดือนพ.ย. 2564 ซึ่งเป็น

ระดับสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ นอกจากนีย้ังมีแรงกดดนัจากอัตราเงินเฟ้อท่ีอาจะพุ่งสู งเป็นเวลานาน และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อัตรา

ดอกเบีย้อย่างตอ่เน่ือง ซึง่จะส่งผลด้านลบตอ่ตลาดคริปโทฯ และสินทรัพย์เส่ียงอ่ืน ๆ 

 (-) นักวเิคราะห์เตือนเฟดอาจเร่งขึน้ดอกเบีย้ 0.75% สกัดเงินเฟ้อสูงกว่าคาด นาย วลิ คอมเพอร์นอลล์ นกัวิเคราะห์จากบริษัทเอฟเอชเอ็น ไฟแนน

เชียลกล่าววา่ ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐพุ่งขึน้รวดเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ซึง่จะเปิดทางให้เฟดใช้เป็นเหตผุลในการปรับขึน้ดอกเบีย้เร็วขึน้และรุนแรงขึน้ โดย

ก่อนหน้านีเ้ฟดส่งสญัญาณว่าจะปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย. แต่ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้อย่างรวดเร็วอาจท าให้เฟดปรับขึน้ดอกเบีย้

แรงถงึ 0.75% ในการประชมุเดือนดงักล่าว ซึง่ด้านนกัลงทนุตา่งมีความกงัวลด้วยเช่นกนัวา่การท่ีดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการ

ใช้จ่ายของผู้บริโภค ประกาศออกมาสูงกวา่คาด อาจจะเป็นปัจจยัท่ีท าให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ

เปิดเผยวา่ ดชันี CPI พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี สูงกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 8.1% ส่วนดชันี CPI พืน้ฐาน ซึง่ไม่นบัรวมหมวด

อาหารและพลงังาน พุ่งขึน้ 6.2% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี สงูกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 6.0% 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 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 าคัญ 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   -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.   0.3%** 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.6%** 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    8.5M** 1.3M 

วนัพ หสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องัก ษ 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 
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