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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
25-05-2022 12:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,865.50 1,861.69 -3.81 -0.20 

Spot Silver ($) 22.08 22.03 -0.05 -0.23 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,140 30,230 90 0.30 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,100 30,260 160 0.53 

Gold Online Futures (GOM22) 1,860.20 1,864.60 4.40 0.24 

Silver Futures (SVFM22)  21.92 22.05 0.13 0.59 

ดชันดีอลลาร ์ 101.77 101.94 0.17 0.16 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
แม้ว่าราคาจะสร้างระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าแต่เม่ือราคา
ขยบัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมาเพิ่มขึน้ หากราคาไม่สามารถ
ยืนเหนือแนวต้านระดับ 1,870-1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่าง
มั่นคง อาจเกิดแรงขายกดดันให้ราคาลงมาสู่เพ่ือสะสมแรงซือ้อีก
ครัง้ แตห่ากราคาพยายามเคล่ือนไหวเหนือโซนแนวรับระดบั 1,849-
1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ ระยะสัน้ราคาจะยังคงมีแนวโน้มเป็น
ทศิทางขาขึน้  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
หากสามารถยืนเหนือ 1,849-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะ
ซือ้ โดยตดัขาดทนุหากหลุดระดบั 1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส าหรับ
การปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,870-1,878 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านขึน้ไปให้ชะลอการปิดสถานะซือ้ออกไป 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับเพิ่มขึน้ 12.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และการแข็งค่าของสกุลเงินยโูร หลงัจากท่ีนางคริสติน ลาการ์ด 
ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) กลา่วยืนยนัว่า อตัราดอกเบีย้ในยูโรโซนน่าจะกลบัมาอยู่ในแดนบวกภายในสิน้ไตรมาสท่ี 3 ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Down ใน
กรอบแคบ 1,858.70-1,868.17 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยถูกกดดนัหลงัองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ยอมรับว่าไม่สามารถบรรลขุ้อตกลงเก่ียวกับการคว ่าบาตรการน าเข้าน า้มนัจาก
รัสเซียในการประชุมสดุยอดในวนัท่ี 30-31 พ.ค. ประกอบกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้เผยแพร่ผลการส ารวจครัง้ใหม่ พบว่าประมาณ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถามในยูโรโซน เป็น
เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทลัแล้ว รวมไปถึงยงัมีการเผยดชันี PMI ฝ่ังยุโรปเม่ือวานนี ้(24 พ.ค.) พบว่าดชันีดงักล่าวต่างออกมาลดลงและน้อยกว่าคาดการณ์ ซึง่จะกดดนัสกุลเงินยูโรและปอนด์ 
หนนุสกลุเงินดอลลาร์ และอาจกลบัมากดดนัทองค าได้ อย่างไรก็ตามยงัพอมีแรงหนนุจากรัฐมนตรีกลาโหมเกือบ 50 ประเทศทัว่โลกได้ประชมุกนัเม่ือวนัจนัทร์ (23 พ.ค.) ตกลงจะสง่อาวธุล า้
สมยัไปยงัยเูครนมากขึน้ ประกอบกบันายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตา่งประเทศรัสเซียเผยความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียกบัจีนเตบิโตเร็วขึน้ ส าหรับวนันีต้ดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ทัง้การเปิดเผยตวัเลขยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทน และจบัตาการเปิดเผยรายงานการประชมุเฟดประจ าวนัท่ี  3-4 พ.ค. รวมถึงถ้อยแถลงของนางลาเอล เบรนาร์ด รองประธานเฟด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) กลาโหมสหรัฐเผยมีหลายประเทศพร้อมส่งอาวุธล า้สมัยให้ยูเครนเพิ่มเติม นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐมนตรี
กลาโหมเกือบ 50 ประเทศทัว่โลกได้ประชมุกนัเม่ือวนัจนัทร์ (23 พ.ค.) และตกลงที่จะส่งอาวธุล า้สมยัไปยงัยเูครนมากขึน้ รวมถึงฐานยิงจรวดและขีปนาวธุ
ฮาร์พูนเพ่ือป้องกันชายฝ่ัง ขณะเดียวกัน พลเอกมาร์ค มิลลีย์ ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐ ระบุว่า การหารือในระดับล่างก าลังด าเนินอ ยู่เพ่ือ
พิจารณาว่า สหรัฐอาจจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการฝึกอบรมกองทพัยูเครนอย่างไรบ้าง รวมถึงประเด็นท่ีว่ากองก าลังบางส่วนของส หรัฐจะต้อง
ประจ าการในยูเครนหรือไม่ นายออสตนิปฏิเสธที่จะตอบวา่ สหรัฐจะส่งฐานยิงจรวดเคล่ือนท่ีล า้ยคุให้กบัยูเครนตามท่ีร้องขอหรือไม่ แต่ระบุว่ามีประมาณ 
20 ประเทศท่ีประกาศว่าจะส่งชุดอุปกรณ์ใหม่ ๆ ด้านความมัน่คงใหม่ให้กบัยูเครน อาทิเช่นเดนมาร์กได้ตกลงท่ีจะส่งฐานยิงจรวดและขีปนาวธุฮาร์พูน
ให้กบัยเูครนเพ่ือใช้ในการป้องกนัชายฝ่ัง 

 (+) รัสเซียเดินหน้าซบจีน-ทบทวนสัมพันธ์ชาติตะวันตก ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า นานาประเทศฝ่ังตะวนัตกนัน้ได้จุดกระแส "โรคกลวัรัสเซีย" 
(Russophobia) นับตัง้แต่ท่ีรัสเซียเร่ิมเปิดปฏิบตัิการพิเศษทางการทหารกับยูเครนเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย
แถลงว่า ทางการรัสเซียจะพิจารณาอย่างจริงจงัว่ายงัจ าเป็นต้องมีการสถาปนาความสมัพันธ์กบัชาติตะวนัตกขึน้ใหม่หรือไม่ "หากฝ่ายตะวนัตกย่ืนเสนอ
ในท านองของการกลับสานสัมพันธ์อีกครัง้ เราจะพิจารณาอย่างจริงจังว่าเรายังต้องการอยู่หรือไม่" และเสริมว่า รัสเซียก าลังพัฒนาระบบทดแทนการ
น าเข้าของตนเองหลงัจากถูกคว ่าบาตรจากนานาชาต ิพร้อมทัง้มองวา่รัสเซีย "ไม่ควรพึ่งพาอปุทานใด ๆ จากชาติตะวนัตก" นอกจากนี ้ความคดิเหน็ต่าง ๆ 
ของรมว.ต่างประเทศรัสเซียในเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ยงัเป็นสญัญาณบ่งบอกว่ารัสเซียจะมุ่งหน้าเข้าหาจีนตอ่ไป ทัง้นี ้นายลาฟรอฟได้กล่าวทิง้ท้ายไว้ว่า 
"ตอนนีต้ะวนัตกอยู่ในสถานะใช้อ านาจเผดจ็การกบัเรา ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของรัสเซียกบัจีนจงึยิ่งเตบิโตเร็วขึน้" 

 (+) เนเธอร์แลนด์พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเพิ่มเป็น 6 ราย ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ 
(RIVM) เปิดเผยจ านวนผู้ ป่วยโรคฝีดาษลิงในเนเธอร์แลนด์เพิ่มเป็น 6 ราย เนเธอร์แลนด์รายงานพบผู้ ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรกเม่ือวนัศกุร์ (20 พ.ค.) โดย
สถาบนัฯ และศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเอรัสมุส ก าลังวิเคราะห์ตวัอย่างใหม่เพ่ือรับรองการตรวจพบผู้ ป่วยใหม่อย่างรวดเร็ว และลดโอกาสการแพร่
ระบาดเพิ่มเตมิ 

 (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการ ฝ่ังยุโรป พากันร่วง เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยดชันีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการ
เบือ้งต้นในฝ่ังของยโุรป พากนัปรับลดลงและต ่ากวา่คาดการณ์ ทัง้ในยโูรโซน เผยดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งต้น ปรับตวัลงสู่ระดบั 54.4 ในเดือนพ.ค. ซึง่
เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 18 เดือน จากระดบั 55.5 ในเดือนเม.ย. และดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งต้น ปรับตวัลงสู่ระดบั 56.3 ในเดือนพ.ค. ซึง่เป็นระดบั
ต ่าสุดในรอบ 2 เดือน จากระดบั 57.7 ในเดือนเม.ย. ส่วนฝ่ังสหราชอาณาจกัร เผยดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งต้น ปรับตวัลงสู่ระดบั 54.6 ในเดือนพ.ค. 
ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 16 เดือน จากระดบั 55.8 ในเดือนเม.ย. และดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งต้น ปรับตวัลงสู่ระดบั 51.8 ในเดือนพ.ค. ซึง่เป็นระดบั
ต ่าสุดในรอบ 15 เดือน จากระดบั 58.9 ในเดือนเม.ย. ส่วนทางฝร่ังเศสเผยดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้ต้นลดลงแตะ 54.5 ในเดือนพ.ค. จากระดบั 55.7 ใน
เดือนเม.ย. และดชันี PMI ภาคบริการขัน้ต้นอยู่ท่ี 58.4 ในเดือนพ.ค. ซึง่ปรับตวัลงจากระดบั 58.9 ในเดือนเม.ย. และทางฝ่ังเยอรมนี เผยดชันี PMI ภาค
บริการขัน้ต้นของเยอรมนี อยู่ท่ี 56.3 ในเดือนพ.ค. ลดลงจากระดบั 57.6 ในเดือนมี.ค. มีเพียงดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้ต้นเท่านัน้ ท่ีเพิ่มขึน้จากระดบั 
54.6 ในเดือนเม.ย. มาอยู่ท่ีระดบั 54.7 ในเดือนพ.ค. มากกวา่คาดการณ์ 

 (-) ผลส ารวจพบ! 10% ของครัวเรือนในยูโรโซน เป็นเจ้าของ Crypto เม่ือวนัองัคาร ธนาคารกลางยโุรปหรือ ECB ได้เผยแพร่ผลการส ารวจครัง้ใหม่ท่ี
ด าเนินการในพืน้ท่ียูโรโซนหกแห่งคือ เนเธอร์แลนด์ สเปน อิตาลี เบลเยียม ฝร่ังเศส และเยอรมนี โดยเม่ือรวมกนัแล้วพบว่าประ มาณ 10% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดจิิทลั และจากกลุ่มนี ้มีเพียง 6% ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าของ crypto มลูคา่กวา่ 30,000 ยโูร ในขณะเดียวกนั 
37% เป็นเจ้าของ crypto สูงถึง 999 ยโูร ซึง่ในทกุประเทศท่ีท าการส ารวจ นกัลงทนุใน 20% ของประชากรท่ีร ่ารวยท่ีสุด มีสดัส่วนการเป็นเจ้าของ crypto 
สูงสุดอย่างสม ่าเสมอ โดยแบบส ารวจได้สอบถามผู้ ใหญ่ท่ีมีอายุระหว่าง 18 ถึง 70 ปี ทัง้นีก้ารส ารวจนีร้วมอยู่ในรายงานฉบบัใหม่ท่ีเผยแพร่โดย ECB 
เก่ียวกบัการยอมรับสินทรัพย์ crypto ท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ECB ยังอ้างถึง 56% ของผู้ตอบแบบสอบถามในการส ารวจจาก Fidelity เม่ือเร็ว ๆ นีก้ล่าวว่า
พวกเขามีเปิดรับตอ่สินทรัพย์ crypto เพิ่มขึน้จาก 45% ในปี 2020 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard, Efinancethai และ BitcoinAddict 
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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 -  - 

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 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 23 พ.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.พ.จาก  Ifo   93.0** 91.8 

 23.15น. องัก ษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 24 พ.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.7** 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.3** 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.4** 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.3** 57.7 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.6** 55.8 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.8** 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.5** 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.5** 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.   591K** 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   -9** 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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