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        1,857   1,875 1,889 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
20/05/2565 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.90 1,842.30 1.40 0.08 

Spot Silver ($) 21.89 21.88 -0.01 -0.05 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,000 30,220 220 0.73 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,040 30,190 150 0.50 

Gold Online Futures (GOM22) 1,829.80 1,847.00 17.20 0.94 

Silver Futures (SVFM22)  21.50 21.90 0.40 1.86 

ดชันดีอลลาร ์ 102.87 102.93 0.06 0.06 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลงัจากราคาดีดขึน้วานนี ้หากสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไว ้จะท า
ใหม้มุมองเชิงลบลดลง ระยะสัน้ราคามีแนวโนม้ขึน้ทดสอบ 1,851-
1,857 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึน้ไดจ้ะเกิดแรงขาย
ท าก าไรออกมา โดยแนวรบัระยะสั้นจะอยู่ที่  1,823 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไดร้าคาจะดีดตวัขึน้ทดสอบกรอบแนวตา้นดา้นบนอีก
ครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
การเขา้ซือ้อาจรอดบูรเิวณ 1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์ตดัขาดทนุหาก
หลุด เพื่อชะลอการซือ้ไปยังแนวรบับริเวณ 1,807-1,786 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์แบ่งขายท าก าไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 
1,851-1,857 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้หากผ่านไดส้ามารถชะลอการ
ขายท าก าไรไปที่แนวตา้นถดัไป 
 

 

 

20 May 2022 
 

 

 

                                   
ท่ีมา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปรบัตวัเพ่ิมขึน้ถึง 25.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “แย่เกินคาด” ทกุรายการ  ไม่ว่าจะเป็นตวัเลข
ผูย่ื้นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกที่เพ่ิมขึน้เกินคาดสูร่ะดบั 218,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค.,ยอดขายบา้นมือสองลดลงเกินคาดสู่ระดบั 5.61 ลา้นยนิูตใน
เดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย.2020 และดชันีชีน้  าเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) จาก Conference Board ที่ปรบัตวัลง 0.3% ในเดือน
เม.ย. สวนทางกบันกัวิเคราะหค์าดการณว์่าดชันีจะทรงตวัในเดือนเม.ย.ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway อยู่ภายในกรอบแคบ 1,836.30-1,844.47 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์มีปัจจยัหนนุจากนายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัประณามรสัเซียว่า ใชอ้าหารเป็นเครื่องมือในการโจมตียูเครน โดยเอาการส่งออกอาหารจากยูเค รนเป็นตวัประกนั
เพ่ือต่อรองกบัยเูครนและคนทั่วโลก ประกอบกบั ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั เปิดท าเนียบขาวตอ้นรบันายกรฐัมนตรีแมกดาเลนา แอนเดอรส์สนั ผูน้  าสวีเดน และประธานาธิบดีเซาลี 
นีนิสเตอ ผูน้  าฟินแลนด ์หลงัจากที่ทัง้สองประเทศไดย่ื้นสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ดา้นตลาดหุน้ในฝ่ังเอเชียเปิดบวกในเชา้นีจ้ากแรง
ชอ้นซือ้ ขณะที่นกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยอตัราดอกเบีย้เงินกู ้LPR ประเภท 1 ปี และประเภท 5 ปีของจีนในเชา้วนันี ้โดยคาดว่าจีนจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลง เพ่ือเพ่ิมดีมานดก์ารขอสินเชื่อ
เพ่ือพยุงเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงหลงัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประเด็นที่กล่าวนีอ้าจเป็นปัจจยัที่กดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจ
ของฝ่ังยโุรป เยอรมนีจะเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย. ดา้นองักฤษเปิดเผยยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "บลิงเกน" ประณามรัสเซียใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือกดดันโลกปมสงครามยูเครน นายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรตี่างประเทศสหรฐัประณาม

รสัเซียว่า ใชอ้าหารเป็นเครื่องมือในการโจมตียเูครน โดยเอาการส่งออกอาหารจากยเูครนเป็นตวัประกนัเพื่อต่อรองกบัยเูครนและคนทั่วโลก ทัง้นี ้นาย

บลิงเกนไดเ้รียกรอ้งในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ใหร้สัเซียเลิกปิดลอ้มท่าเรือต่างๆ ในยูเครน "ดเูหมือนรฐับาล

รสัเซียจะคิดว่า การใชอ้าหารเป็นอาวธุนัน้จะช่วยใหบ้รรลเุป้าหมายซึ่งการบกุยเูครนไม่อาจท าได ้นั่นคือการท าลายลา้งจิตวิญญาณของชาวยเูครน โดย

กองทพัรสัเซียจบัอาหารส าหรบัชาวยเูครนและชาวโลกหลายลา้นคนไวเ้ป็นตวัประกนั" นายบลิงเกนกลา่ว 

 (+) "ไบเดน" เปิดท าเนียบขาวตอ้นรับผู้น าฟินแลนด-์สวเีดน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั เปิดท าเนียบขาวตอ้นรบันายกรฐัมนตรแีมกดาเลนา 

แอนเดอรส์สนั ผูน้  าสวีเดน และประธานาธิบดีเซาลี นีนิสเตอ ผูน้  าฟินแลนด ์ในวนันี ้หลงัจากที่ทัง้สองประเทศไดย่ื้นสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกขององคก์าร

สนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เมื่อวานนี ้"ในวนันี ้ผมมีความภาคภมูิใจที่จะประกาศวา่สหรฐัใหก้ารสนบัสนนุพวกเขาในการเขา้รว่มนาโต" 

ปธน.ไบเดนกล่าว พรอ้มกับระบุว่า เขาจะเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสใหก้ารอนุมตัิสมาชิกภาพของฟินแลนดแ์ละสวีเดนในนาโตโดยเร็วที่สุด ทางดา้น

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวว่า การที่ฟินแลนดแ์ละสวีเดนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรสัเซีย แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ดี ปธน.ปตูินเตือนวา่ รสัเซียพรอ้มตอบโต ้หากพบวา่มีการตัง้ฐานทพัทางทหารในดินแดนของทัง้สองประเทศ หลงัเป็นสมาชิกนาโต 

 (-) "โกลดแ์มนแซคส"์ เผยราคาคริปโทฯทรุดแทบไม่กระทบความม่ังคั่งภาคครัวเรือนสหรัฐ โกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยว่า แมม้ลูค่าของตลาดครปิ

โทเคอรเ์รนซีทั่วโลกสญูหายไปกวา่ 3 แสนลา้นดอลลารใ์นสปัดาหท์ี่แลว้ และสญูหายไปมากถึง 1.7 ลา้นลา้นดอลลารใ์นช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา แตค่าดว่า

ผลกระทบที่จะมีต่อความมั่งคั่งของภาคครวัเรอืน, การใชจ้่าย และอปุทานดา้นแรงงานในสหรฐันัน้ มีแนวโนม้ที่จะอยู่แค่ในวงจ ากดั ทีมนกัวิเคราะหข์อง

โกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยผลส ารวจระบวุ่า ณ วนัพฤหสับดีที่ 19 พ.ค. ภาคครวัเรอืนของสหรฐัถือครองสกลุเงินครปิโทฯในอตัราส่วน 1 ใน 3 ของตลาดค

ริปโทฯทั่วโลก หรือประมาณ 4.23 แสนลา้นดอลลาร ์ซึ่งบ่งชีว้่าการทรุดตวัของตลาดคริปโทฯเมื่อไม่นานมานี ้ไดส้่งผลกระทบต่อความมั่งคั่ งของภาค

ครวัเรอืนสหรฐั "ในระดบัที่เลก็นอ้ยมาก" เมื่อเทียบกบัมลูค่าความมั่งคั่งสทุธิของภาคครวัเรอืนสหรฐัซึง่อยู่ที่ระดบั 150 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปี 2564  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 309.52 จุด นลท.ช้อนซือ้หุ้นหลังร่วงหนัก ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้

เน่ืองจากนักลงทนุเขา้ชอ้นซือ้หุน้หลงัดชันีนิกเกอิร่วงลง 2% เมื่อวานนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดบั 

26,712.36 จุด พุ่งขึน้ 309.52 จุด หรือ +1.17% หุน้ที่ปรบัตัวขึน้เชา้นีน้  าโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล , กลุ่มโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก รวมถึงกลุ่ม

เครือ่งมือชั่งตวงวดั 

  (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 350.27 จุด ตามทิศทางหุ้นเอเชียเช้านี้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกเชา้นี ้โดยปรบัตวัขึน้ตาม

ทิศทางตลาดหุน้เอเชียเชา้นี ้ขณะที่นกัลงทนุจบัตาธนาคารกลางจีนประกาศอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) ในวนันี ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเปิดตลาดที่

ระดบั 20,470.95 จดุ เพิ่มขึน้ 350.27 จดุ หรอื +1.74% 

  (-) ดอลลารแ์ขง็ค่าเทยีบเยน หลังกลุ่มผู้น าเข้าญี่ปุ่นซือ้ดอลลเ์พือ่ช าระบญัช ีดอลลารส์หรฐัแข็งค่าแตะกรอบลา่งของระดบั 128 เยนในการซือ้ขาย

ที่ตลาดโตเกียวช่วงเชา้วนันี ้โดยไดแ้รงหนนุจากการที่ผูน้  าเขา้ของญ่ีปุ่ นซือ้ดอลลารเ์พื่อช าระบญัชี ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลา

โตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวที่ 128.06-128.07 เยน เทียบกบั 127.78-127.88 เยนที่ตลาดนิวยอรก์ และ 128.22-128.23 เยนที่ตลาดโตเกียว ณ เวลา 

17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 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 าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.   -11.6** 24.6 

วนัองัคารที่ 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.9%** 1.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6%** 0.5% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.   79.0%** 78.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.1%** 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   2.0%** 1.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนพ.ค.   69** 77 

วนัพธุที่ 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.0%** 7.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.82M** 1.87M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.72M** 1.79M 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.4M** 8.5M 

วนัพฤหสับดีที่ 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธรุกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   2.6** 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   218K** 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนเม.ย.   5.61M** 5.77M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   -0.3%** 0.3% 

วนัศกุรท์ี่ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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