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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,863.00-1,885.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาได้ปิดปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย 6.49 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการ
ปรับตวัขึน้ของคา่แรงในเดือนเม.ย.นัน้ชะลอตวัลง ประกอบกบัอตัราการว่างงานสหรัฐทรงตวัท่ีระดบั 3.6% สงูกว่าคาดการณ์ มากดดนัดชันีดอลลาร์ให้ปิดอ่อนคา่ลง ขณะท่ีมีปัจจยัช่วยหนนุ
จากสหรัฐเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการคว ่าบาตรสถานีโทรทศัน์ของรัสเซีย 3 แห่ง และผู้บริหารของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ พร้อมทัง้ออกค าสัง่ห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกนัให้บริการด้านบญัชี
และค าปรึกษาใดๆ กบัรัสเซีย ประกอบกบันายกรัฐมนตรีฟูมิโอ คิชิดะ ผู้น าญ่ีปุ่ นเล็งยตุิการพึง่พาน า้มนัรัสเซียแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปเพ่ือไม่ให้ขาดแคลนทรัพยากร อย่างไรก็ตามด้านสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้แตะกรอบบน 130 เยน หลงัการเผยข้อมลูจ้างงานสหรัฐอนัแข็งแกร่งส าหรับเดือนเม.ย.ในช่วงปลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา ท าให้นกัลงทนุคาดการณ์กนัมากขึน้ว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งความเร็วในการคมุเข้มทางการเงิน นอกจากนีเ้ซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ต ่าสดุในรอบกว่า 6 สปัดาห์ ประเดน็เหลา่นีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองค า
ได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้นักลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ได้แก่ การเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค. ทัง้นีร้าคาทองค ายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,863-1,860 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักลา่วได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,892-1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไม่สามารถปรับขึน้ไปยืนได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
09-05-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,882.99 1,863.92 -19.07 -1.01 

Spot Silver ($) 22.33 22.00 -0.33 -1.48 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,810 30,730 -80 -0.26 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,830 30,720 -110 -0.36 

Gold Online Futures (GOM22) 1,887.60 1,869.30 -18.30 -0.97 

Silver Futures (SVFM22)  22.52 22.07 -0.45 -2.00 

ดชันดีอลลาร ์ 103.73 104.05 0.32 0.31 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,860   1,841  1,823 

        1,902   1,920  1,934 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคารักษาระดบัไว้ราคาอาจพยายามทดสอบแนวต้านที่ 
1,892-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้ายังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้อง
ระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเน่ืองจากชว่งที่ผ่านมาเม่ือราคาทดสอบระดบัดงักลา่วจะมี
แรงขายออกมาอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนว
รับระยะสัน้อยูท่ี่ 1,863-1,860 ประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,892-1,902 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,863-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,863-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ลด
พอร์ตสถานะซือ้หากราคาหลุด 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เม่ือราคาดีดตัวขึน้ให้
พิจารณาโซน 1,892-1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นจดุปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไร 
 



 

 

 (+) สหรัฐลงดาบรัสเซียรอบใหม่ คว ่าบาตรสถานีโทรทัศน์-ผู้บริหารก๊าซพรอมแบงก์ สหรัฐเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการคว ่าบาตรสถานีโทรทศัน์
ของรัสเซีย 3 แห่ง พร้อมทัง้ออกค าสัง่ห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกนัให้บริการด้านบญัชีและค าปรึกษาใด ๆ กบัรัสเซีย นอกจากนี ้ยงัคว ่าบาต รผู้บริหารของ
ธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ เพ่ือลงโทษการท่ีรัสเซียใช้ก าลงับุกโจมตียเูครน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า มาตรการดงักล่าวถือเป็นมาตรการชุดแรกท่ีคว ่า
บาตรบริษัทก๊าซพรอม ซึง่เป็นผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียและเป็นบริษัทแม่ของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ ขณะที่สหรัฐและชาตพินัธมิตรเล่ียงท่ีจะใช้
มาตรการท่ีท าให้การส่งก๊าซไปยุโรปหยุดชะงัก ทางด้านเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของสหรัฐให้สมัภาษณ์ว่า "มาตรการครัง้นีไ้ม่ได้เป็นการคว ่าบาตรอย่างเต็ม
รูปแบบ เราไม่ได้อายดัทรัพย์สินของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ และไม่ได้ห้ามท าธุรกรรมกบัธนาคาร ... สิ่งท่ีเราต้องการบอกก็คือว่า ก๊าซพรอมแบงก์ไม่ใช่
สถานท่ี ๆ ปลอดภยัส าหรับสินทรัพย์ และเราเลือกคว ่าบาตรเฉพาะผู้บริหารระดบัสงูบางส่วนเพ่ือสร้างความหวาดหวัน่" 

 (+) ญ่ีปุ่นเล็งยุติการพึ่งพาน า้มันรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป นายกรัฐมนตรีฟูมิโอ คชิิดะ ผู้น าญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นจะทยอยยตุิการน าเข้า
น า้มันจากรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกันก็จะรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติในโครงการน า้มันและก๊าซในรัสเซียตะวนัออกไกล 
เน่ืองจากญ่ีปุ่ นต้องสร้างสมดลุระหวา่งการบรรเทาแรงกดดนัด้านต้นทนุคา่ครองชีพและการลดพึง่พาน ามนัจากรัสเซียเพ่ือตอบโต้กรณีรัสเซียโจมตียเูครน 
"กรณีดงักล่าวถือเป็นการตดัสินใจท่ียาก แต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของของ G7 ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดในขณะนี"้ นายคิชิดะกล่าวในกรุงโตเกียว 
มาตรการยุตกิารน าเข้าน า้มนัจากรัสเซียถือเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัส าหรับญ่ีปุ่ นซึง่เป็นประเทศท่ีมีความขาดแคลนด้านทรัพยากร โดยท่ีผ่านมา
นัน้ญ่ีปุ่ นพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะใช้มาตรการดงักล่าว เน่ืองจากต้องพึง่พาการน าเข้าเป็นหลกั 

 (+) ผู้เช่ียวชาญชีอ้อสเตรเลียจ่อเผชิญโควิดระลอก "ติดเชือ้ซ า้" ช่วงฤดูหนาว นายเอเดรียน เอสเตอร์แมน ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อจาก
มหาวิทยาลยัเซาธ์ออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย เตือนถึงการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีติดเชือ้ซ า้ทัว่ประเทศในช่วงเปล่ียนผ่านสู่ฤดู
หนาว นายเอสเตอร์แมนระบุวา่ จ านวนผู้ ป่วยโรคโควดิ-19 ท่ีติดเชือ้ซ า้ก าลงัเพิ่มขึน้ เน่ืองจากภูมิคุ้มกนัตามธรรมชาตหิลงัการระบาดสูงสุดของไวรัสสาย
พนัธุ์โอมิครอนในออสเตรเลีย เม่ือช่วงเดือนธ.ค.-ม.ค.ท่ีผ่านมาเร่ิมลดลง และระบุด้วยว่า ผู้ เช่ียวชาญจ าเป็นต้องพึ่งพาข้อมลูจากต่างประเทศ เน่ืองจาก
รัฐบาลท้องถิ่นในออสเตรเลียไม่มีระบบติดตามอตัราการติดเชือ้ซ า้ ทัง้นีห้นงัสือพิมพ์เดอะ แคนเบอร์รา ไทม์ส (The Canberra Times) ระบุว่าเชือ้ไวรัส
สายพันธุ์ย่อยหลายสายพันธุ์  ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากการฉีดวคัซีนหรือการติดเชือ้ก่อนหน้านีไ้ด้  และชาว
ออสเตรเลียก าลงัตดิโรคโควดิ-19 ซ า้เป็นครัง้ที่สองเพิ่มขึน้ 

 (+) บิตคอยน์ร่วงต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งหลุด $34,000 หวั่นผลกระทบเฟดขึน้ดอกเบีย้  ณ เวลา 12.57 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ดิ่งลง 1,091 
ดอลลาร์ หรือ 3.15% แตะที่ 33,512 ดอลลาร์ ผู้ เช่ียวชาญกล่าววา่ บติคอยน์ได้ร่วงหลดุแนวรับเส้นส าคญัท่ี 37,500 ดอลลาร์ ซึง่เป็นการส่งสญัญาณช่วง
ขาลง และอาจดิง่ลงทดสอบ 30,000 ดอลลาร์ ซึง่หากระดบัดงักล่าวไม่สามารถรองรับได้ ก็จะท าให้บติคอยน์ทรุดตวัลงตอ่ไปสู่ระดบั 25,000 ดอลลาร์ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน นักลงทุนคาดเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้หลังการจ้างงานแกร่ง  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะกรอบบน 130 เยน 
หลงัการเผยข้อมลูจ้างงานสหรัฐอนัแข็งแกร่งส าหรับเดือนเม.ย.ในช่วงปลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา ท าให้นกัลงทนุคาดการณ์กนัมากขึน้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) จะเร่งความเร็วในการคมุเข้มทางการเงิน ทัง้นี ้นกัลงทนุแห่ซือ้ดอลลาร์จากการคาดการณ์ถึงนโยบายการเงินท่ีแตกต่างกนัมากยิ่งขึ น้ระหว่างเฟด
และธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ซึง่เดินหน้าใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเป็นพิเศษเพ่ือบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ 
เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 130.86-130.87 เยน เทียบกบั 130.48-130.58เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 130.51-130.53 เยนท่ีตลาด
โตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของวนัศกุร์ท่ี 6 พ.ค.ที่ผ่านมา 

 (-) เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชือ้โควิดต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์  เซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ต ่าสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ดี ยังไม่มี
สญัญาณบง่ชีว้า่เซี่ยงไฮ้จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ในเร็ว ๆ นี ้โดยมาตรการดงักล่าวจ ากดัให้ประชาชนหลาย
ล้านคนต้องเก็บตวัอยู่แตใ่นบ้านมานานกว่าหนึ่งเดือน ทัง้นีส้ถานีโทรทศัน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า เซี่ยงไฮ้ ซึง่เป็นศนูย์กลางการเงินของจีน รายงานผู้ติด
เชือ้โควดิ-19 รายใหม่ 3,947 รายในวนัอาทติย์ (8 พ.ค.) ซึง่ลดลงเล็กน้อยจาก 3,975 คนในวนัเสาร์ 

 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 9 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -22.6** -18.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3% 2.3% 

วนัองัคารท่ี 10 พ.ค. 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -42.0 -43.0 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -43.0 -41.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   92.9 93.2 

วนัพธุท่ี 11 พ.ค. ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.   0.2% 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.4% 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - 1.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   1.0% 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   190K 200K 

วนัศกุร์ท่ี 13 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน มี.ค.   -2.1% 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   64.1 65.2 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


