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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
26-05-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.40 1,845.51 -6.89 -0.37 

Spot Silver ($) 21.96 21.76 -0.20 -0.91 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,220 30,110 -110 -0.36 

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

Gold Online Futures (GOM22) 1,860.90 1,849.20 -11.70 -0.63 

Silver Futures (SVFM22)  21.91 21.83 -0.08 -0.37 

ดชันดีอลลาร ์ 102.08 102.08 0.01 0.01 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค ายังสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,845-1,843 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ท าให้มีแนวโน้มดันขึน้สู่บริเวณ 1,858-1,869 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึน้ไป ต้องระวงัแรง
ขายท าก าไรท่ีจะออกมา หากผ่านได้ ลุ้ นราคาขึน้ต่อประเมินแนว
ต้านถดัไปท่ี 1,884 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เส่ียงเปิดสถานะซือ้ โดยใช้บริเวณแนวรับ 1,845-1,843 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ และตดัขาดทนุหากหลุด 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา และ
ส าหรับนกัลงทนุท่ีถือสถานะซือ้อยู่ แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท า
ก าไรตัง้แต่ราคา 1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึน้ไป หากผ่านได้
สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลงมา 13.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยราคาทองค าระหว่างวนัถูกกดดนัจากการฟืน้ตวัขึน้ของดชันีดอลลาร์ ประกอบกบัรายงานการประชมุเดือน
พ.ค.ของเฟด ระบุว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. ขณะท่ีกรรมการเฟดทกุคนเช่ือมัน่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งพอท่ีจะคมุเข้มทาง
การเงินเพ่ือสกัดเงินเฟ้อได้โดยไม่ท าให้เศรษฐกิจถดถอย และเป็นแรงกดดนัมาจนถึงในวนันี ้จากราคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบ 1,844.21-1,854.29 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์ซึง่สกลุดอลลาร์ก็ยงัคงแข็งคา่อยู่ หลงัเม่ือเทียบสกลุเยน จะแข็งคา่ขึน้อยู่บริเวณกรอบลา่ง 127 เยน และดีดตวัขึน้กรอบกลางในช่วงสัน้ๆ จากนกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์ ซึง่เป็นสนิทรัพย์
เสี่ยงในตลาดโตเกียว หลงัตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึน้แข็งแกร่งเม่ือคืนนี ้(25 พ.ค.) อย่างไรก็ตามยงัพอมีแรงหนนุพยุงไว้หลงัหลายประเทศเร่ิมเตือนเร่ืองวิกฤตอุปทานอาหารโลกที่เพิ่มสงูขึน้
จากการท่ีรัสเซียรุกรานยเูครน เน่ืองจากทัง้ 2 ฝ่ายเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรชัน้น าของโลก และอาหารให้กบัประเทศก าลงัพฒันาสว่นใหญ่ เม่ือรวมกันแล้วรัสเซียและยเูครนสง่ออกข้าวสาลี
ประมาณ 1 ใน 3 ของโลก ซึง่ส าหรับสญัญาข้าวสาลีท่ีซือ้ขายในตลาดล่วงหน้านัน้ได้พุ่งขึน้กว่า 30% แล้ว ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ประมาณการ
ครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022, จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงาน และยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายของสหรัฐ รวมถึงถ้อยแถลงของนางแมรี ดาล ีประธานเฟด ซานฟรานซสิโก  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รมว.คลังซาอุฯออกโรงเตือนวิกฤตอาหารโลกรุนแรงขึน้จากพิษสงครามยูเครน หลายประเทศเร่ิมส่งสญัญาณเตือนเร่ืองวิกฤตอุปทานอาหาร

โลกท่ีเพิ่มสูงขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีรัสเซียรุกรานยูเครน โดยทัง้รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรชัน้น าของโลกและส่งอ อกอาหารให้กับ

ประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ นายโมฮมัเหม็ด อลั-จาดาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัของซาอุดีอาระเบียเช่ือว่า โลกยงัไม่ได้ให้ความสนใจอย่าง

จริงจงัมากพอกบัปัญหานี ้"วกิฤตการณ์ด้านอาหารจะสร้างปัญหามากมาย โดยภูมิภาคตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) นัน้เผชิญความเส่ียง

อย่างยิ่ง เน่ืองจากพึง่พาการน าเข้าอาหารจ านวนมาก และมีประชากรคิดเป็นสดัส่วนถงึ 26% ของโลก แต่ยงัรวมถึงพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ของโลกด้วย " ขณะนีก้ารท่ี

รัสเซียรุกรานยูเครนนัน้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวสาลีและธัญพืชจ านวนมหาศาลท่ีประเทศต่าง ๆ ในตะวนัออกกลางและแอฟริกาต้ องพึ่งพา โดยเม่ือ

รวมกนัแล้ว รัสเซียและยเูครนส่งออกข้าวสาลีประมาณ 1 ใน 3 ของโลก ซึง่ส าหรับสญัญาข้าวสาลีท่ีซือ้ขายในตลาดล่วงหน้านัน้ได้พุ่งขึน้กวา่ 30% แล้ว  

 (+) "เซเลนสกี" ส่ังงดออกฟรีวีซ่าให้รัสเซีย เอาคืนหลังโดนบุกไม่เลิก ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครน มีค าสัง่ระงบัการออกฟรีวีซ่า

ให้แก่ชาวรัสเซีย โดยให้เหตผุลวา่ จ าเป็นต้องเพิ่มความปลอดภยัตามแนวชายแดนขณะที่รัสเซียยงัคงรุกรานยเูครน ปธน.เซเลนสกีระบุวา่ เป็นการท าตาม

ข้อเรียกร้องของประชาชนท่ีขอให้ระงบัวีซาชาวรัสเซีย "เน่ืองจากรัสเซียรุกรานอย่างหนัก ประเด็นท่ีประชาชนเรียกร้องจงึเป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็น ผมเห็น

ด้วยวา่ เราจ าเป็นต้องยกระดบัการควบคมุการเดนิทางเข้ายเูครนของชาวรัสเซีย" ปธน.เซเลนสกีระบบุนเวบ็ไซต์ของท าเนียบประธานาธิบดี 

 (+) น า้มัน WTI ปิดบวก 56 เซนต์ รับสต็อกน า้มันลด-คาดดีมานด์สหรัฐพุ่ง สญัญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวก 56 เซนต์ 

หรือ 0.5% ปิดท่ี 110.33 ดอลลาร์/บาร์เรล ในวนัพุธ (25 พ.ค.) หลงัจากส านกังานสารสนเทศด้านการพลงังานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อก

น า้มนัดิบสหรัฐลดลง 1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ท่ีแล้ว มากกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 737,000 บาร์เรล นอกจากนี ้ตลาดยงัได้แรงหนนุจาก

การคาดการณ์ท่ีว่า ความต้องการใช้น า้มนัในสหรัฐจะเพิ่มขึน้ในช่วงฤดูการเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุด Memorial Day คกึคกัมากท่ีสุดในรอบ 2 ปี  

ส่วนสญัญาน า้มนัดบิเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 47 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดท่ี 114.03 ดอลลาร์/บาร์เรล 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้หลังตลาดหุ้นสหรัฐพุ่ ง  ดอลลาร์สหรัฐเคล่ือนไหวท่ีบริเวณกรอบล่าง 127 เยน ในการซือ้ขายส่วนใหญ่

ในช่วงเช้าท่ีตลาดโตเกียว และดีดตวัขึน้แตะกรอบกลางของ 127 เยนในช่วงสัน้ ๆ เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้ดอลลาร์ซึง่เป็นสินทรัพย์เส่ียงในตลาดโตเกียว 

หลงัตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึน้แข็งแกร่งเม่ือคืนนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 127.36-127.39 เยน 

เทียบกับ 127.26-127.36 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.11-127.13 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ยูโรเคล่ือนไหวท่ี 1.0695-

1.0699 ดอลลาร์ และ 136.21-136.29 เยน เทียบกับ 1.0675-1.0685 ดอลลาร์ และ 135.86-135.96 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0684-1.0685 และ 

135.81-135.85 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงเย็นเม่ือวานนี ้

 (-) แบงก์ชาตเิกาหลีใต้ขึน้ดอกเบีย้ 0.25% สองเดือนตดิกัน สกัดเงนิเฟ้อพุ่งแรง ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย 

0.25% สู่ระดบั 1.75% ในการประชุมวนันี ้ซึง่เป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้สองเดือนตดิตอ่กนัเป็นครัง้แรกในรอบเกือบ 15 ปี เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ในขณะนี ้

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 14 เม.ย.ท่ีผ่านมา ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลงมติปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่ระดบั 1.5% ทางการเกาหลีใต้มีความพยายาม

อย่างมากท่ีจะควบคมุเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ เน่ืองจากราคาน า้มนัและสินค้าโภคภณัฑ์ประเภทอ่ืน ๆ ต่างก็ปรับตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากสงครามระหวา่งรัสเซียและ

ยเูครนส่งผลให้เกิดปัญหาหว่งโซอ่ปุทานทัว่โลก 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

http://www.ylgfutures.co.th/


                                  

วัน เวลา ปร เท  รายการ ความส าคั  ปร มา 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 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 ปร เท  รายการ ความส าคั  ปร มา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 23.15น. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.6** 55.8 

 15.30น. องักฤษ 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.   0.3%** 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.4%** 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -1.0M** -3.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 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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