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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั Sideway สลบัแดนบวกลบในกรอบ 1,851.60-1,866.96 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดรว่ง 33.04 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัรบัแรงกดดนัมา
จากการคาดการณเ์กือบ 100% ว่าเฟดจะขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.5% สู่ระดบั  0.75-1.0% พรอ้มประกาศแผนลดขนาดงบดลุลงในการประชมุนโยบายการเงินประจ าเดือนพ.ค. ซึ่งหนนุอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีใหพุ้่งขึน้แตะระดบัสูงสุดเหนือ 3% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ธันวาคม 2018  นอกจากนี ้ดชันีดอลลารปิ์ดพุ่งขึน้ 0.33% แตะท่ี 103.604 และยังคง
ทรงตวัใกลร้ะดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัช่วยหนุนจาก EU อาจอนมุติัมาตรคว ่าบาตรรสัเซียรอบท่ี 6 ในการประชมุครัง้ถดัไป ซึ่งจะเป็นการจะสกัดการส่งออกพลงังาน อย่างไร

ก็ตามดา้นบริษัท โมเดอรน์า อิงค ์เผยว่าผลการวิจยัทางคลินิกเบือ้งตน้ของวัคซีน mRNA-1273.211 สูตรผสมชนิดแรกที่ทางบริษัทไดพ้ัฒนาขึน้ เมื่อผ่านไปแลว้ 1 เดือน พบว่ามีภมูิคุม้กัน
ระดบัท่ีสงูกว่าเข็มกระตุน้สตูรปัจจบุนัถึง 2.20 เท่า ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัต่อราคาทองค าไดเ้ช่นกนั ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยจ านวน
ต าแหน่งว่างงานเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) และยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค. ทัง้นีห้ากราคาขยับขึน้ อาจเสี่ยงเปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านโซน 1,872-1,890 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์แลว้ปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ ในโซนแนวรบับริเวณ 1,854-1,841 ดอลลารต่์อออนซ ์ควรวางแผนการลงทนุอย่างรอบคอบ เน่ืองจากตลาดTFEX จะหยดุท าการในวนัพธุนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
03/05/2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,862.60 1,860.59 -2.01 -0.11 

Spot Silver ($) 22.62 22.66 0.04 0.18 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,220 30,570 -650 -2.08 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 31,230 30,550 -680 -2.18 

Gold Online Futures (GOM22) 1,920.30 1,865.00 -55.30 -2.88 

Silver Futures (SVFM22)  23.66 22.77 -0.89 -3.76 

ดชันดีอลลาร ์ 103.60 103.54 -0.06 -0.06 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,841  1,823  1,808 

        1,872  1,890  1,911 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรียาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลังจากราคาทิ ้งตัวลงอาจเกิดแรงซือ้ดีดตัวขึน้ระยะสั้น 
เบื ้องต้นมีแนวต้านระยะสั้นที่ 1,872 ดอลลารต์่อออนซ์ หากสามารถผ่านไปได ้
ประเมินว่าจะเกิดแรงซือ้ดนัมาเขา้ใกลแ้นวตา้นส าคญัโซน 1,890 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากไม่ผ่านราคาอาจอ่อนตัวลงมาโซนแนวรบับริเวณ 1,841-1,823 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากไม่หลดุราคาอาจฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ ์Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,872-1,890 ดอลลารต์่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,823 ดอลลารต์่อออนซ์ ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก 
1,854-1,841 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดสามารถถือต่อเพื่อรอดูแนวรบัถัดไป 
อย่างไรก็ตาม หากราคาปรบัตวัขึน้ผ่าน 1,890 ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ดัขาดทนุ 
 

Open New ราคาทองค ามีจดุเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะสัน้ในบริเวณ 1,872-1,890 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากยืน1,890 ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ แต่หากราคา
อ่อนตัวลงให้พิจารณาบริเวณ 1,854-1,841 ดอลลารต์่อออนซ์เป็นจุดทยอยปิด
สถานะขาย แต่หากหลุด แนะน าใหช้ะลอการปิดสถานะขายไปโซนแนวรบัถัดไป
บริเวณ 1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) สหรัฐเตือนรัสเซียเตรียมผนวกดินแดนส่วนใหญ่ในยูเครนตะวันออกปลายพ.ค.นี้ ส  านักข่าวเอพีรายงานว่า เจา้หนา้ที่อาวุโสของสหรฐัเตือนว่า
รสัเซียมีแผนที่จะผนวกดินแดนส่วนใหญ่ของยเูครนฝ่ังตะวนัออกในปลายเดือนพ.ค.นี ้และโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตลั ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสดุท้ายของเมืองมาริ
อโูพล ก็ถกูโจมตีอีกครัง้ในหนึ่งวนัหลงัจากการอพยพพลเรือนครัง้แรกออกจากโรงงานดงักล่าว นายไมเคิล คารเ์พนเตอร ์เอกอคัรราชทูตสหรฐัประจ าองคก์าร
ความมั่นคงและความร่วมมือในยโุรป (OSCE) กล่าวเมื่อวานนี ้(2 พ.ค.) ว่า สหรฐัเชื่อว่ารสัเซียยงัมีแผนจะรบัรองเมืองเคอรซ์อนทางตอนใตข้องยเูครนใหเ้ป็น
สาธารณรฐัอิสระอีกดว้ย ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านีจ้ะไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสหรฐัหรือชาติพนัธมิตรแต่อย่างใด นอกจากนี ้นายคารเ์พนเตอรต์ัง้ขอ้สงัเกตว่า
มีการลกัพาตวันายกเทศมนตรีและสมาชิกสภานิติบญัญัติในทอ้งที่ บริการอินเทอรเ์น็ตและโทรศพัทม์ือถือถกูตดัขาด และรสัเซียก าลงัจะน าหลกัสตูรการเรียน
การสอนแบบของตนมาใชใ้นยูเครนเรว็ ๆ นี ้คลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ล่าสดุบ่งชีว้่า เมื่อวนัอาทิตยท์ี่ผ่านมา (1 พ.ค.) ประชาชนมากกว่า 100 คน รวมทัง้กลุ่ม
หญิงชราและกลุ่มคุณแม่พรอ้มลกูที่ยงัเล็ก หนีออกจากซากโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตลัในเมืองมาริอูโพลที่ถูกทิง้ระเบิด แลว้ออกเดินทางดว้ยรถโดยสาร
และรถพยาบาลไปยงัเมืองซาปอริซเซียของยเูครน ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 230 กิโลเมตร 

• (+) เยอรมนีเผยจะไม่ยกเลิกคว ่าบาตรจนกว่ารัสเซียจะลงนามข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน นายโอลาฟ โชลซ ์นายกรฐัมนตรีเยอรมนีเปิดเผยว่า 
เยอรมนีจะไม่ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรที่มุ่งตอบโตก้ารบุกโจมตียูเครนของรสัเซีย จนกว่ารสัเซียจะบรรลขุอ้ตกลงสนัติภาพกับยูเครน พรอ้มเ สริมว่า ยูเครน
จะตอ้งเป็นคนก าหนดเงื่อนไขดา้นสนัติภาพ นายโชลซใ์หส้มัภาษณก์ับสถานีโทรทศัน ์ซีดีเอฟ (ZDF) ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน แห่งรสัเซีย ประเมิน
สถานการณ์ผิด หากเขาหวงัว่า จะสามารถครอบครองดินแดนจากยูเครน ประกาศยุติความขัดแยง้ และคิดว่า ชาติตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร  
นายโชลซร์ะบวุ่า "ปติูนไม่ไดคิ้ดทบทวนการปฎิบติัการทัง้หมดในยเูครนอย่างถี่ถว้น" พรอ้มระบวุ่า "เขาไม่คิดว่ายเูครนจะตา้นทานไดเ้ช่นนัน้ เขาคงไม่คิดว่าเรา
จะสนบัสนนุใหยู้เครนยืนหยดัไดอ้ย่างยาวนาน เราจะไม่ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร เวน้แต่ว่ารสัเซียจะบรรลขุอ้ตกลงกบัยเูครน ปติูนจะไม่มีทางไดส้นัติภาพใน
แบบที่เขาตอ้งการควบคมุ" 

• (+) เยอรมนีเผยอัตราว่างงานลดลงในเดือนเม.ย. หลังผ่อนปรนมาตรการคุมโควิด ส  านักงานแรงงานเยอรมนีเปิดเผยในวนันีว้่า ตวัเลขผูว้่างงานของ
เยอรมนีในเดือนเม.ย. ลดลง 13,000 คนหลงัปรบัค่าตามฤดกูาล แตะที่ 2.287 ลา้นคน ขณะที่นกัวิเคราะหค์าดการณว์่า จ านวนคนว่างงานจะลดลง 15,000 
คน อตัราว่างงานหลงัปรบัค่าตามฤดูกาลแลว้ยงัคงอยู่ที่ 5% ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การยกเลิกขอ้ก าหนดเพื่อคุมโควิด-19 ท าใหอ้ตัราว่างงานลดลง
ต่อเนื่อง แต่ถกูปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยเูครนฉดุการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานไว้ 

• (+) PMI ภาคการผลิตอังกฤษเพ่ิมเล็กน้อยในเม.ย. จากต ่าสุดในรอบ 1 ปีในมี.ค. เอสแอนดพ์ี โกลบอล/ซีไอพีเอส เผยว่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ 
(PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดทา้ยเดือนเม.ย. ขององักฤษปรบัตัวขึน้เล็กนอ้ย หลังชะลอตัวลงสู่ระดบัอ่อนแอที่สุดในรอบ 1 ปีกว่าในเดือนมี.ค. หลังรสัเซียเปิด
ปฏิบัติการรุกรานยูเครน แต่บรรดาผูผ้ลิตยงัคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโนม้การผลิต เนื่องจากตน้ทุนพุ่งขึน้ขณะที่อุปสงคช์ะงักงัน ทัง้นี ้  รายงานระบุว่า ดชันี 
PMI ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยปรบัขึน้สู่ 55.8 ในเดือนเม.ย. จาก 55.2 ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 13 เดือนเมื่อเดือนมี.ค. และสูงกว่าตัวเลขดัชนี PMI ขัน้ตน้
เดือนเม.ย.ซึ่งอยู่ที่ระดบั 55.3 

• (-) โมเดอรน์า เผยผลวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสมสร้างภูมิคุ้มกันโอมิครอนสูงกว่าสูตรมาตรฐาน บริษัท โมเดอรน์า อิงค ์เปิดเผยว่า เมื่อวนัที่ 19 
เม.ย. ที่ผ่านมา โมเดอรน์าไดป้ระกาศผลการวิจัยทางคลินิกเบือ้งตน้ของวคัซีนเข็มกระตุน้สตูร mRNA-1273.211 ซึ่งเป็นวคัซีนสตูรผสมชนิดแรกที่ทางบริษัท
ไดพ้ฒันาขึน้ และก าลงัอยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิกในอาสาสมคัร ในส่วนของภมูิคุม้กนัต่อเชือ้โอมิครอน ของวคัซีน
เข็มกระตุน้สูตรผสม mRNA-1273.211 รุ่นใหม่นี ้เมื่อวัดหลังฉีดไปแลว้ 1 เดือน พบว่า มีระดบัที่สงูกว่าการกระตุน้ดว้ยวัคซีนเข็มกระตุน้สูตรมาตรฐานรุ่น
ปัจจุบันที่ประมาณ 2.20 เท่า (1408 เทียบกับ 629) และเมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน พบว่าภูมิคุม้กันต่อเชือ้โอมิครอนก็ยังคงระดับที่สงูกว่าที่ 2.15 เท่า (317 
เทียบกบั 146) ดา้นความปลอดภยัของวคัซีนเข็มกระตุน้สตูร mRNA-1273-211 ขนาด 50 ไมโครกรมั พบว่า โดยทั่วไปอาสาสมคัรมีการยอมรบัวคัซีนไดดี้ 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง,หุ้นกลุ่มแบงกพ์ุ่ง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้เนื่องจากนักลงทุนขานรบัการ
เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และหุน้กลุ่มธนาคารปรบัตัวขึน้ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลพุ่งแตะระดับสูง สดุเป็น
ประวติัการณ์จากการคาดการณถ์ึงการเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท้ี่ระดบั 444.96 จุด เพิ่มขึน้ 1.13 จุด หรือ +0.25% 
โดยหุน้กลุ่มธนาคารน าตลาดพุ่งขึน้ 1.4% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท้ี่ 13,958.92 จุด เพิ่มขึน้ 19.85 จุด หรือ +0.14% และดชันี CAC-40 
ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท้ี่ 6,463.73 จดุ เพิ่มขึน้ 38.12 จดุ หรือ +0.59% 

 

 
 

 

 ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 
วนัจนัทรท์ี่ 2 พ.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   54.6** 54.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.5** 55.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   59.2** 59.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   55.4** 57.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมี.ค.   0.1%** 0.5% 

วนัองัคารที่ 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.8** 55.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมี.ค.   5.3%** 1.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.19M 11.27M 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   1.3% -0.5% 

วนัพธุที่ 4 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการดือนเม.ย.   57.9 57.9 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการดือนเม.ย.   57.7 57.7 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   400K 455K 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศเดือนมี.ค.    -106.6B -89.2B 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   54.7 54.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   58.5 58.3 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 0.7M 

วนัพฤหสับดทีี่ 5 พ.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.00% <0.50% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.00% 0.75% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   180K 180K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลติต่อหน่วยเบือ้งตน้   -3.9% 6.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   7.4% 0.9% 

วนัศกุรท์ี่ 6 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   390K 431K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   3.5% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 29 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


