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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
23-05-2022 11:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.60 1,854.68 9.08 0.49 

Spot Silver ($) 21.73 21.88 0.15 0.69 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,090 30,250 160 0.53 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,160 30,270 110 0.36 

Gold Online Futures (GOM22) 1,850.40 1,858.30 7.90 0.43 

Silver Futures (SVFM22)  22.09 21.95 -0.14 -0.63 

ดชันดีอลลาร ์ 102.94 102.67 -0.27 -0.26 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,839-1,832 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
(1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดบัต ่าสุดวานนี)้ ราคามีโอกาสดีดตัว
ขึน้ โดยหากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,873  ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ อาจเกิดแรงขายออกมาอีกครัง้ แต่หากหลุดแนวรับแรก แนวรับ
ถดัไปจะอยู่ท่ี 1,811 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นการเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใช้บริเวณ 1,839-1,832 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากหลุดให้ชะลอการเข้าซือ้ไปยังโซนแนวรับถัดไป 1,811 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีหากราคาดีดตวัขึน้แบ่งปิดสถานะท าก าไร
บางส่วนหากไม่ผ่าน 1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าผ่านได้สามารถ
ถือตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวนัศกุร์ท่ีผ่านมาได้ปิดปรับตวัเพิ่มขึน้มาเลก็น้อย หลงันกัลงทนุกงัวลเร่ืองการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจสหรัฐ เน่ืองจากในสปัดาห์ท่ีผ่านมาตวัเลขเศรษฐกิจของ
สหรัฐสว่นใหญ่ออกมาแย่เกินคาด ซึง่ท าให้ดชันีดาวโจนส์ปิดปรับตวัลงเป็นสปัดาห์ท่ี 8 ติดตอ่กนั และยาวนานท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย.1932 ส่วนดชันี S&P500 และดชันี Nasdaq ปิดลบ
เป็นสปัดาห์ท่ี 7 ตดิตอ่กนั สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Up ในกรอบ 1,843.81-1,857.51 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยได้รับแรงหนนุมาจากยเูครนถูกกดให้ยกดินแดนให้แก่
รัสเซีย แล้วจึงจะถอนก าลงัทหารและยุตสิงคราม แตด้่าน ปธน.อนัด์แชย์ ดดูา แหง่โปแลนด์ เรียกร้องให้ประชาคมโลกกดดนัให้รัสเซียถอนก าลงัทหาร และระบวุ่าการยกดนิแดนจะเป็นการ
สร้างความเสียหายครัง้ใหญ่ให้กับฝ่ังตะวนัตก นอกจากนีท้างด้านนายฟูมิโอะ คชิิดะ นายกฯ ญ่ีปุ่ น และปธน.โจ ไบเดน แห่งสหรัฐ มีก าหนดประชมุกันในวนันี ้ท่ีกรุงโตเกียว โดยคาดว่าจะ
เน้นย า้ถึงความเป็นพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐ-ญ่ีปุ่ น เพ่ือตอบโต้สงครามของรัสเซียในยเูครน ยบัยัง้ภยัคกุคามจากขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ และร่วมมือกนัสร้างภมูิภาคอินโดแปซฟิิก
ท่ีเสรี เพ่ือตอบโต้อิทธิพลของจีนท่ีเพิ่มขึน้ รวมไปถึงรักษาเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวนั หลงัจีนเพิ่มแรงกดดนัทางทหารตอ่ไต้หวนั ส าหรับวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 
แตแ่นะน าตดิตามถ้อยแถลงของนายราฟาเอล บอสตกิ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา และนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแคนซสั ซตีิ ้
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ผู้น าโปแลนด์ออกโรงหนุนยูเครน หลังถูกกดดันยกดินแดนให้รัสเซีย ประธานาธิบดีอันด์แชย์ ดูดาแห่งโปแลนด์ แสดงการสนับสนุนยูเครน 

ขณะกล่าวตอ่สมาชิกสภานิตบิญัญตัขิองยเูครนเม่ือวนัอาทติย์ (22 พ.ค.) ท่ีผ่านมา โดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกกดดนัให้รัสเซียถอนก าลงัทหาร และระบุ

วา่การยกดินแดนใด ๆ เพ่ือยุติสงครามจะเป็นการสร้างความเสียหายครัง้ใหญ่ให้กบัฝ่ังตะวนัตก ปธน.ดดูากล่าวว่า "เราได้ยินเสียงที่แฝงด้ วยความกงัวล 

เสียงท่ีบอกว่ายูเครนควรยอมท าตามความต้องการของปูติน" ก่อนจะพูดต่อไปว่า "มีแต่ยูเครนเท่านัน้ท่ีมีสิทธิตดัสินใจเก่ียวกับอนาคตของตวัเอง" ทัง้นี ้

ประธานาธิบดีฟินแลนด์เป็นผู้น าต่างชาติคนแรกท่ีเดินทางมากล่าวในท่ีประชุมรัฐสภาของยูเครนด้วยตนเอง นบัตัง้แต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเ ครนเม่ือวนัท่ี 

24 ก.พ. ท่ีผ่านมา ทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายเูครนกล่าวในท่ีประชุมเดียวกนั โดยย า้ถึงข้อเรียกร้องให้ด าเนินการคว ่าบาตรมาตร

ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึน้ตอ่รัสเซีย 

 (+) ญ่ีปุ่น-สหรัฐกระชับสัมพันธ์ท่ามกลางสงครามในยูเครนและท่าทีก้าวร้าวของจีน นายฟมูิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น และประธานาธิบดีโจ 

ไบเดน แหง่สหรัฐ มีก าหนดประชุมกนัในวนันีท่ี้กรุงโตเกียว โดยคาดว่าจะเน้นย า้ถงึความเป็นพนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐ -ญ่ีปุ่ นเพ่ือตอบโต้สงคราม

ของรัสเซียในยูเครน รวมทัง้ท่าทีก้าวร้าวของจีนท่ีเพิ่มขึน้ และภยัคกุคามจากขีปนาวธุและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ในการ

ประชุมแบบพบหน้ากนัครัง้แรก ผู้น าสหรัฐและญ่ีปุ่ นมีแนวโน้มจะเห็นพ้องกนัในเร่ืองการกดดนัรัสเซียให้ยุติ รุกรานยเูครน และร่วมมือกนัสร้างภูมิภาคอิน

โดแปซิฟิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง โดยวสิยัทศัน์ดงักล่าวเป็นเหมือนมาตรการตอบโต้การเพิ่มอิทธิพลของจีนในภมูิภาค นอกจากนี ้คาดวา่นายคิชิดะ และปธน.

ไบเดนซึง่เดินทางเยือนญ่ีปุ่ นครัง้แรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐ มีแนวโน้มท่ีจะแสดงความมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวนั ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ี

จีนเพิ่มแรงกดดนัทางทหารตอ่ไต้หวนั ทัง้นี ้จีนมองวา่ไต้หวนัเป็นส่วนหนึง่ของจีน และพร้อมใช้ก าลงัเพ่ือผนวกรวมกบัจีนแผ่นดนิใหญ่อีกครัง้หากจ าเป็น 

 (+) อดีตปธ.FDA สหรัฐเผยยอดติดเชือ้ฝีดาษลิงพุ่ง / "ไบเดน" ห่วงวอนทุกฝ่ายเฝ้าระวัง นายแพทย์สก็อตต์ ก็อตต์ลีบ อดีตประธานคณะกรรมการ

อาหารและยาสหรัฐ (FDA) เปิดเผยกบัรายการ "Squawk Box" ของส านกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า จ านวนผู้ติดเชือ้โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ท่ีเพิ่มขึน้ในสหรัฐ

และยุโรปบ่งชีว้่า ไวรัสดงักล่าวได้แพร่กระจายไปทัว่ชุมชนตา่ง ๆ เป็นวงกว้างแล้ว อย่างไรก็ดี เขาคาดว่าการแพร่ระบาดอาจจะไม่รุนแรงเท่ากบัโรคโควิด-

19 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ กล่าวถึงสถานกาณ์การระบาดของโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) วา่ เป็นเร่ืองท่ีทกุฝ่ายต้องเฝ้าระวงั และขณะนีเ้ขา

ได้มีการหารือกบัคณะท่ีปรึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าวแล้ว "เราก าลงัพยายามอย่างหนกัเพ่ือหาแนวทางในการควบคมุ รวมถึงการใช้วคัซีนในการ

ป้องกนั หากไวรัสชนิดนีร้ะบาดออกไปเป็นวงกว้าง ผลท่ีตามมาถือเป็นเร่ืองที่น่ากงัวลอย่างยิ่ง 

 (+) "ลาการ์ด" ชีค้ริปโทฯเป็นสกุลเงนิไม่มีค่า แนะควบคุมดูแลเพื่อปกป้องปชช. นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า 

คริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้อิงมูลค่ากบัสิ่งใด และควรได้รับการควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัไม่ให้ประชาชนน าเงินออมออกมาซือ้คริปโทเคอร์เรนซี เพ่ือเก็งก าไร 

ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ความเห็นของนางลาการ์ดมีขึน้ท่ามกลางภาวะผันผวนของตลาดคริปโทฯ โดยบิตคอยน์และอีเธอร์ร่วง 50% จากระดบั

สงูสดุของปีท่ีแล้ว ขณะเดียวกนั สินทรัพย์ดจิิทลัดงักล่าวก าลงัเผชิญการตรวจสอบมากย่ิงขึน้จากหน่วยงานก ากบัดแูลกฎระเบียบท่ีกงัวลถึงอนัตรายท่ีคริป

โทฯอาจมีตอ่ระบบการเงินในวงกว้าง 

 (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งกว่า 200 จุด นลท.ช้อนซือ้หลังดัชนีร่วงติดกัน 8 สัปดาห์ ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตวัขึน้กวา่ 200 จุดในช่วงเช้านี ้โดยได้

ปัจจยัหนนุจากแรงช้อนซือ้หลงัจากดาวโจนส์ร่วงลงติดต่อกนั 8 สปัดาห์ อนัเน่ืองมาจากความกงัวลท่ีวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้ดอกเบีย้

เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ณ เวลา 06.36 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึน้ 221 จดุ หรือ +0.71% แตะที่ 31,434 จดุ นกัลงทนุเข้าช้อนซือ้หลงัจากดชันี

ดาวโจนส์ดิง่ลงติดต่อกนัยาวนานถึง 8 สปัดาห์ หลงัจากสปัดาห์ท่ีแล้ว ดชันีดาวโจนส์ร่วงลง 2.9% ขณะท่ีดชันี S&P500 ร่วงลง 3.0% และดชันี Nasdaq 

ดิง่ลง 3.8% 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  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 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 ประเท  รายการ ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 23 พ.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.พ.จาก  Ifo   91.5 91.8 

 23.15น. องัก ษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 24 พ.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.1 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.3 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.8 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.6 57.7 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.9 55.8 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.9 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.9 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.4 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.   750K 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   12 14 

 23.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 25 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -3.4M 

วนัพ หสับดีท่ี 26 พ.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday :  Ascension Day   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   -1.3% -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -1.9% -1.2% 

วนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง   2.0% 2.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.จากUoM   59.1 59.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ค.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 20 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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