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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
13-05-2022 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.50 1,826.70 5.20 0.29 

Spot Silver ($) 20.67 20.81 0.14 0.68 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,550 30,230 -320 -1.05 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,560 30,190 -370 -1.21 

Gold Online Futures (GOM22) 1,853.80 1,832.80 -21.00 -1.13 

Silver Futures (SVFM22)  21.35 20.87 -0.48 -2.25 

ดชันดีอลลาร ์ 104.75 104.70 -0.06 -0.05 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลังจากวานนีร้าคาทิง้ตวัลงแรง วนันีร้าคายังคงสร้างระดับต ่าสุด
ใหม่จากวันก่อนหน้า หากราคาฟื้นตัวขึน้ไม่สามารถยืนเหนือ 
1,831-1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด 
ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวรับระยะสัน้ในโซน 1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
ขณะท่ีแนวรับถัดไปประเมินในโซน 1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็น
แนวรับส าคญั หากราคาไม่หลดุมีโอกาสที่ราคาจะฟืน้ตวัขึน้อีกครัง้  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะขายในบริเวณ 1,840-1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ตดัขาดทุนหากยืน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) หากราคาอ่อนตวั
ลงให้พิจารณาบริเวณ 1,805-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดทยอย
ปิดสถานะขาย  
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัลดลงมาถึง 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัได้รับแรงกดดนัส าคญัจากการแข็งคา่ของสกุลเงินดอลลาร์ เน่ืองจากมีความกังวลว่าการคมุเข้มนโยบาย
การเงินอย่างแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพ่ือลดอตัราเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกิจทัว่โลก ส่งผลกระตุ้นแรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ส่วนใน
วนันีร้าคาช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ 1,811.99-1,827.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยถึงแม้ราคาทองค าจะร่วงลงไปท าจุดต ่าสุดใหม่ในรอบกว่า 3 เดือนท่ีระดบั 1,811.99 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
เน่ืองจากนักลงทุนยงัคงกังวลเร่ืองอตัราเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัขึน้มาอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้เฟดเร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ต่อเน่ือง หลงั FedWatch Tool ของ CME Group ชีว้่านักลงทุนให้
น า้หนกั 100% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 0.50% ในการประชุมนโยบายการเงินอีก 2 ครัง้ ในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากเพิ่งปรับขึน้ 0.50% ในเดือนพ.ค. ท่ีนบัว่าเป็นครัง้
ใหญ่ท่ีสดุในรอบกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตามภายหลงัจากนัน้ราคาทองค าก็สามารถฟืน้ตวัขึน้มาได้ หลงันกัลงทนุเร่ิมปิดรับความเสี่ยงกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เช่น คริปโตเคอร์เรนซี หลงัมูลค่า
ทางการตลาด (Market Cap) ตลาดคริปโทฯ ร่วงลงวนัเดียวกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ แล้วหนัมาเข้าซือ้สนิทรัพย์ปลอดภยัอย่างทองค า และรวมไปถึงพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ ซึง่ก็สง่ผลให้อตัรา
ผลตอบแทน (Bond Yield) ปรับตวัลดลงมา จงึเป็นปัจจยักลบัมาหนนุทองค าด้วยเช่นกนั ส าหรับวนันีใ้ห้รอตดิตามการเปิดเผยการคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM ของสหรัฐฯ  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) WHO เผยโควดิ-19 คร่าชีวติชาวยุโรปมากกว่า 2 ล้านราย WHO ระบุวา่ จ านวนผู้ติดเชือ้โควดิ-19 สะสมในยโุรปทะลรุะดบั 218 ล้านราย ขณะท่ี

จ านวนผู้ เสียชีวิตอยู่ท่ี 2,003,081 ราย แถลงการณ์ของ WHO ระบุว่า จ านวนผู้ เสียชีวิตท่ีมีการรายงานดงักล่าวถือเป็นเพียงเศษเสีย้วส่ วนหนึ่งของผู้ ท่ี

เสียชีวิตโดยตรงและโดยอ้อมจากโรคโควดิ-19 และแม้วา่จ านวนผู้ตดิเชือ้รายใหม่ได้ชะลอตวัลง แตโ่ควดิ-19 ก็ยงัคงเป็นไวรัสที่อนัตรายถึงตาย โดยเฉพาะ

ส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ฉีดวคัซีน และผู้ ท่ีมีโรคประจ าตวั ขณะเดียวกนั ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ประกาศให้มีการลดธงลงคร่ึงเสาในวนันีเ้พ่ือเป็นการไว้

อาลยัตอ่ชาวอเมริกนัจ านวน 1 ล้านคนท่ีได้เสียชีวติจากโรคโควดิ-19 โดยใช้เวลาราว 2 ปีนบัตัง้แต่เร่ิมมีการตรวจพบการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ซึง่

จ านวนผู้ เสียชีวติดงักล่าวมากกว่าประชากรในนครซานฟรานซสิโกหรือซีแอตเทลิ หรือเทียบเป็นสดัส่วนชาวอเมริกนั 1 ตอ่ 327 คน 

 (+) เกาหลีเหนือรายงานผู้เสียชีวติจากโควดิรายแรก เจอผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุหลายแสน ส านกัข่าวเคซีเอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยใน

วนันี ้(13 พ.ค.) วา่ พบผู้ติดเชือ้โควดิ-19 อย่างน้อย 1 รายเสียชีวติในประเทศ เคซีเอ็นเอรายงานวา่ ประชาชนราว 187,800 รายได้ถูกกกักนั หลงัจากพบผู้

ท่ีมีอาการเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตกุระจายไปทัว่ประเทศนบัตัง้แตป่ลายเดือนเม.ย. ประชาชนราว 350,000 รายแสดงอาการเป็นไข้ ประชาชนอย่างน้อย 

6 คนท่ีแสดงอาการเป็นไข้นัน้เสียชีวิตแล้ว โดยหนึ่งในจ านวนนัน้ได้รับการยืนยนัว่าติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงาน

ว่า การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 บ่งชีใ้ห้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดวิกฤตครัง้ใหญ่ในเกาหลีเหนือท่ีขาดทรัพยากรทางการแพทย์ แต่กลับ

ปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติในด้านวคัซีนและยังคงปิดพรมแดน บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า โรคระบาดอาจคกุคามสถานการณ์ด้านอาหารท่ี

ยากล าบากของเกาหลีเหนือในปีนี ้เน่ืองจากการล็อกดาวน์จะขดัขวางการตอ่สู้กบัภยัแล้งและการระดมแรงงาน 

 (+) มาร์เก็ตแคปตลาดคริปโทฯวูบวันเดียวกว่า 2 แสนล้านดอลล์ หลังนลท.กระหน ่าขาย มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีลดลงกว่า 2 แสนล้าน

ดอลลาร์ภายในวนัพฤหสับดี (12 พ.ค.) เพียงวนัเดียว หลงัจากราคาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีตา่ง ๆ ร่วงลงอย่างหนกั ซึง่รวมถึงบติคอยน์ และอีเธอร์ ข้อมลู

จากคอยน์ เมทริกส์ (Coin Metrics) ระบุว่า ราคาบิตคอยน์ดิ่งลงหลุดจากระดบั 26,000 ดอลลาร์เป็นครัง้แรกในรอบ 16 เดือน แตะท่ีระดบั 25,401.29 

ดอลลาร์ในวนัพฤหสับดี ขณะท่ีราคาอีเธอร์ ร่วงลงแตะระดบัต ่าถึง 1,704.05 ดอลลาร์ ซึง่เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2564 ท่ีราคาอีเธอร์ดิ่งลงหลุด

จากระดบั 2,000 ดอลลาร์ ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานวา่ นกัลงทนุแห่เทขายคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงเวลาท่ีตลาดหุ้นทรุดตวัลงอย่างหนกั อนัเน่ืองมาจาก

ความกงัวลเก่ียวกบัตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้และเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มถดถอยลง 

 (-) CME Group ชีน้ลท.เห็นพ้องเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.50% อีก 2 ครัง้เป็นอย่างน้อย ตลาดทองค ายังได้รับแรงกดดนัจากความกังวลท่ีว่าเฟดจะเร่ง

ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ โดย FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้า่ ขณะนีน้กัลงทนุให้น า้หนกั 100% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 0.50% 

ในการประชุมนโยบายการเงินอีก 2 ครัง้ ทัง้ในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากท่ีเฟดเพิ่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนพ.ค. ซึง่เป็นการปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ท่ีสุดในรอบกว่า 20 ปี เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สูงกว่าคาดการณ์ ส าหรับข้อมูลเงินเฟ้อท่ีทางการสหรัฐเปิดเผยในสปัดาห์นี ้ดชันีราคา

ผู้บริโภค (CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 

8.1% แตต่ ่ากวา่ระดบั 8.5% ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2524 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกจากแรงซือ้คืน นลท.ยังจับตาเงินเฟ้อ-แนวโน้มศก.โลก ตลาดหุ้นเอเชียเปิดวนันีป้รับตวัขึน้จากแรงช้อนซือ้ ขณะที่การ

ซือ้ขายเป็นไปอย่างผนัผวนตลอดทัง้สปัดาห์ เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงซือ้ขายอย่างระมดัระวงั พร้อมทัง้จบัตาภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ดชันี 

NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 25,918.80 จุด เพิ่มขึน้ 170.08 จุด หรือ +0.66%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 19,615.99 จุด เพิ่มขึน้ 

235.65 จุด หรือ +1.22% และดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 3,068.03 จุด เพิ่มขึน้ 13.04 จุด หรือ +0.43% นกัลงทนุยังจบัตาท่าทีของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเตือนว่า การควบคมุภาวะเงินเฟ้ออาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ แตก่็ยงัคง

เป็นเป้าหมายอนัดบัแรกของเขา 

 

 

 

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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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 กรก าคม 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   -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 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณั ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   0.8%** 1.3% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   203K** 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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