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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
27-05-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,849.40 1,853.46 4.06 0.22 

Spot Silver ($) 21.98 22.08 0.10 0.45 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,040 30,110 70 0.23 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,050 30,140 90 0.30 

Gold Online Futures (GOM22) 1,849.80 1,856.80 7.00 0.38 

Silver Futures (SVFM22)  21.82 22.12 0.30 1.37 

ดชันดีอลลาร ์ 101.76 101.49 -0.27 -0.27 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
วานนีร้าคาท าระดับต ่าสุดใหม่จากวันก่อนหน้า หากวันนีร้าคา
ทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดบัสงูสุดของสปัดาห์นี)้ อาจส่งผลให้มี
แรงขายท าก าไรระยะสัน้เพิ่มขึน้ ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวรับระยะ
สัน้ในโซน 1,841-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนไม่ได้ประเมิน
แนวรับถดัไปบริเวณ 1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั แนะน าเปิดสถานะขายหาก
ราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,858-1,869  ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดั
ขาดทุนหากผ่าน 1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) ปิดสถานะขายท า
ก าไรหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลุดแนวรับโซน 1,841-1,836 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ หากยืนไม่ได้สามารถถือสถานะขายตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลงมาเพียงเล็กน้อย หลงัราคาทองค าร่วงลงทดสอบกรอบด้านล่างบริเวณ 1,841.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนัจาก
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ที่ดีดตวัสูร่ะดบั 2.758% และฟื้นตวัขึน้ได้ในเวลาต่อมา จากการอ่อนค่าของดชันีดอลลาร์ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอหรือระงบัการคมุเข้มนโยบายการเงินในช่วงคร่ึงปีหลัง ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัว Sideway ออกข้างสลับแดนบวกลบ
ภายในกรอบ 1,847.90-1,856.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาได้ปรับลงไปเคลื่อนไหวในแดนลบ รับแรงกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียต่างพากันปรับตวัขึน้ในเช้านี ้หลงับริษัท
อาลีบาบาเผยรายได้ไตรมาส 4 ประจ าปีงบการเงิน 2565 สงูกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามราคาก็ได้มีการดีดตวัขึน้มาเคลื่อนไหวในเดนบวก หลงัองค์การ
อนามยัโลก (WHO) ลงมติเม่ือวนัพฤหสับดี (26 พ.ค.) เพ่ือประณามรัสเซียอย่างรุนแรง จากการใช้ปฏิบตัิการทางทหารรุกรานยเูครน รวมถึงโจมตีสถานพยาบาล ประกอบกับ
ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่าก าไรของภาคอตุสาหกรรมจีนลดลง 8.5% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการร่วงลงรุนแรงที่สดุนับตัง้แต่เดือนมี.ค. 
2563 ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันี Core PCE, รายได้และการใช้จา่ยสว่นบคุคล และดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคจาก UoM 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) อนามัยโลกลงมติประณามรัสเซียรุนแรง โทษฐานโจมตีสถานพยาบาลในยูเครน องค์การอนามัยโลก (WHO) ลงมติเม่ือวนัพฤหสับดี (26 

พ.ค.) เพ่ือประณามรัสเซียอย่างรุนแรง จากการใช้ปฏิบตัิการทางทหารรุกรานยูเครน รวมถึงโจมตีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลอ่ืน ๆ มติดงักล่า วท่ี

ผลกัดนัโดยยเูครนนัน้ไม่ได้มีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมใด ๆ อาทิ การระงบัสิทธิในการลงมตขิองรัสเซียใน WTO แต่เป็นการเรียกร้องให้รัสเซียยตุิการโจมตี

สถานพยาบาลต่าง ๆ พร้อมทัง้ให้ความคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มคนท่ีท างานด้านมนษุยธรรม ทัง้นี ้มตดิงักล่าวได้รับความเห็นชอบจาก 

88 ประเทศรวมถงึกลุ่มประเทศในยโุรป, สหรัฐ และญ่ีปุ่ น ขณะที่รัสเซีย, จีน, เกาหลีเหนือ และซีเรีย รวมอยู่ในกลุ่ม 12 ประเทศท่ีคดัค้านมตดิงักล่าว ส่วน

อีก 53 ประเทศงดออกเสียง ด้านตวัแทนของรัสเซียได้วิพากษ์วิจารณ์มติท่ีเสนอโดยยูเครน โดยระบุว่า "เป็นการกล่าวหาทางการเมืองฝ่ายเดียว และไม่

เป็นกลาง" โดยโต้แย้งว่าเอกสารดงักล่าวไม่ได้ระบุถึงสิ่งท่ีรัสเซียเรียกว่า เป็นการกดข่ีข่มเหงซึง่ด าเนินการโดยทางการยูเครนต่อประ ชากรท่ีพูดภาษา

รัสเซียในแคว้นโดเนตสก์และลูฮนัสก์ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า WHO ได้รับการยืนยนัถึงการโจมตี 263 ครัง้ต่อสถานพยาบาลและบุคลากรทางการ

แพทย์ในยเูครน ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวติ 75 ราย และบาดเจ็บ 59 ราย 

 (+) ก าไรภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนเม.ย.ร่วง 8.5% มาตรการล็อกดาวน์กระทบศก.รุนแรง ส านกังานสถิตแิหง่ชาตจีิน (NBS) รายงานในวนันี ้(27 

พ.ค.) ว่า ก าไรของภาคอุตสาหกรรมจีนลดลง 8.5% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการร่วงลงรุนแรงที่สุดนบัตัง้แต่เดือนมี.ค. 2563 และสวน

ทางกบัในเดือนมี.ค.ที่พุ่งขึน้ 12.2% ข้อมลูดงักล่าวสะท้อนให้เห็นวา่ ภาคอตุสาหกรรมของจีนยงัคงได้รับผลกระทบจากต้นทนุวสัดท่ีุสงูขึน้และปัญหาหว่ง

โซอุ่ปทาน เน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจยัฉดุผลก าไร และส่งผลให้กิจกรรมด้านการผลิตหยุดชะงกั

ลง ส่วนหนีส้ินในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึน้ 10.4% ณ สิน้เดือนเม.ย. ซึง่ชะลอลงเล็กน้อยจาก ณ สิน้เดือนมี.ค.ซึง่มีการขยายตวั 10.5% ในช่วง

เดือนม.ค.-เม.ย.ปีนี ้ก าไรของภาคอตุสาหกรรมจีนขยบัขึน้เพียง 3.5% เม่ือเทียบรายปี สู่ระดบั 2.66 ล้านล้านหยวน (3.9501 แสนล้านดอลลาร์) ซึง่ชะลอ

ตวัลงจากช่วง 3 เดือนแรกท่ีมีการขยายตวั 8.5% 

 (+) แคนาดายืนยันพบป่วยฝีดาษลิง 16 ราย ส านักงานสาธารณสุขแคนาดา (PHAC) ยืนยนัการตรวจพบผู้ ป่วยโรคฝีดาษลิง (monkeypox) จ านวน 

16 รายในประเทศ แถลงการณ์ระบวุา่ผู้ ป่วยทัง้หมดพบในรัฐควิเบก และขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการรอรับตวัอย่างเพ่ือท าการทดสอบยืนยนัจากเขตอ านาจศาล

หลายแหง่ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก ขานรับ "อาลีบาบาบา" เผยก าไรสูงกว่าคาด ตลาดหุ้นเอเชียเปิดในแดนบวกเช้านี ้หลงับริษัทอาลีบาบาเผยรายได้ไตร

มาส 4 ประจ าปีงบการเงิน 2565 สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 26,947.80 จุด พุ่งขึน้ 342.96 จุด หรือ 

+1.29%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้ นฮ่องกงเปิดวันนีท่ี้ 20,646.06 จุด พุ่งขึน้ 529.86 จุด หรือ +2.63% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนีท่ี้ 

3,135.03 จุด เพิ่มขึน้ 11.92 จุด หรือ +0.38% บรรยากาศการซือ้ขายในภูมิภาคได้แรงหนนุ หลงัจากท่ีบริษัทอาลีบาบาเผยรายได้ไตรมาส 4/2565 เพิ่ม

ขึน้มาอยู่ท่ี 2.0405 แสนล้านหยวน (3.028 หม่ืนล้านดอลลาร์) สูงกว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ท่ี 1.9925 แสนล้านหยวน ขณะที่ก าไรตอ่หุ้นอยู่ท่ี 7.95 

หยวน (1.18 ดอลลาร์) และสงูกวา่นกัวเิคราะห์คาดไว้ท่ี 7.31 หยวนตอ่หุ้น แตล่ดลง 23% เม่ือเทียบรายปี  

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้หลังตลาดหุ้นพุ่ง สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ใกล้แตะระดบั 127 เยนในตลาดโตเกียว โดยนกัลงทนุได้

พากนัเข้าซือ้เงินดอลลาร์ หลงัจากดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้กว่า 500 จุดเม่ือคืนวานนี ้ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้าม

เวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 126.68-126.71 เยน เทียบกับ 127.02-127.12 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 126.59-126.61 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ 

เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ส่วนยโูรเคล่ือนไหวท่ี 1.0754-1.0758 ดอลลาร์ และ 136.23-136.31 เยน เทียบกบั 1.0727-1.0737 ดอลลาร์ และ 136.28-

136.38 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 1.0688-1.0690 และ 135.30-135.34 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงบ่ายวานนี ้

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 าคั  ประมาณการ 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   -1.5%** -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K** 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -3.9%** -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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