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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,851.90-1,865.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวานนีไ้ด้ปิดลดลงถึง 29.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแรงกดดนัจากดชันี
ดอลลาร์ท่ีพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปีคร่ึง ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากตลาดหุ้นเอเชียปิด
ภาคเช้าร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่ีบรรดาธนาคารกลางหลายแหง่เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ อีกทัง้กระทรวงการสื่อสาร
และกิจการภายในประเทศของญ่ีปุ่ นรายงานว่า การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญ่ีปุ่ นลดลง 2.3% ในเดือนมี.ค.เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการปรับตวัลงครัง้แรกในรอบ 3 เดือน อย่างไรก็ตาม
ด้านเซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ตดิเชือ้โควิด-19 ลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบันายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เผยในพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งผู้น าคนใหม่ของประเทศในวนันีว้่า 
เขาจะเสนอแผนการช่วยฟืน้ฟเูศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือยอมปลดอาวธุนิวเคลียร์ ประเดน็เหลา่นีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้นกัลงทนุตดิตาม
ตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ มีการเปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่ของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย.จากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ (NFIB) ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยมีแนว
ต้านบริเวณ 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรแบ่งขายท าก าไร และ การเข้าซือ้อาจดบูริเวณแนวรับ 1,841-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่หลดุราคายงัมีโอกาสฟืน้ตวัขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
10-05-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.30 1,857.60 4.30 0.23 

Spot Silver ($) 21.77 21.80 0.03 0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,740 30,600 -140 -0.46 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,660 30,630 -30 -0.10 

Gold Online Futures (GOM22) 1,870.30 1,865.70 -4.60 -0.25 

Silver Futures (SVFM22)  22.07 21.89 -0.18 -0.82 

ดชันดีอลลาร ์ 103.76 103.69 -0.06 -0.06 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,841   1,823  1,805 

        1,872   1,889  1,913 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,872 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวรับ
ระยะสัน้ในโซน 1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีแนวรับส าคัญจะอยู่ในโซน 
1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,872-1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,841-1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อ
เพื่อรอดูแนวรับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้
ตดัขาดทนุ 
Open New เน้นการซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ โดยเปิดสถานะขาย หากราคา
ปรับตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,872  ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ฝ่ังขายตดัขาดทุน
หากราคาผ่าน 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และ ปิดสถานะขายท าก าไรเมื่อราคา
ปรับตวัลงไมห่ลดุแนวรับโซน 1,841-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) อาเซียนอาจเกิดความวุ่นวายทางสังคมครั้งใหญ่ หากราคาอาหารพุ่ งไม่หยุด  นายโมฮัมหมดั ฟาอีซ นากูทา นักเศรษฐศาสตร์ของแบงก์ ออฟ 
อเมริกา ซีเคียวริตีส์ (BofA Securities) เปิดเผยวา่ ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงรุนแรงท่ีจะเกิดความวุน่วายในสงัคม หากราคา
อาหารปรับตวัสงูขึน้มาก นอกจากนี ้นายนากูทายงัเพิ่มเติมว่า ความต้องการในตลาดจะมีส่วนผลกัดนัให้เงินเฟ้อเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ
และปริมาณการใช้บริการตา่ง ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ แตปั่จจยัเหล่านีจ้ะเพิ่มแรงกดดนัด้านต้นทนุท่ีภาคธุรกิจต้องแบกรับ และจะหาทางผลกัภาระด้านต้นทุนบางสว่นไป
ให้กบัผู้บริโภค และเมื่อรวมกบัเงินเฟ้อด้านราคาน า้มนัและอาหารทัว่โลก ก็จะท าให้เงินเฟ้อโดยรวมในภมูิภาคสูงขึน้ในท่ีสดุ ซึง่ข้อมลูจาก FocusEconomics 
บริษัทผู้ให้บริการด้านข้อมลูเปิดเผยวา่ ภาวะเงินเฟ้อในภมูิภาคเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 3.5% ในเดือนมี.ค.จากระดบั 3% ในเดือนก.พ. 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงแรง วิตกแบงก์ชาติหลายประเทศขึน้ดอกเบีย้  โดยตลาดหุ้ นเอเชียปิดภาคเช้าร่วงลงแตะระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี 
เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่ีบรรดาธนาคารกลางหลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบี ย้ รายงาน
ระบวุา่ ดชันี MSCI ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงสูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนก.ค. 2563 โดยตลาดหุ้นจีนโชว์ฟอร์มได้ต ่าสดุในบรรดาตลาดหุ้นหลกัของภมูิภาคในช่วง
ปีนี ้โดยมีมูลค่าลดลง 21-25% เน่ืองจากนักลงทุนกังวลหลังธนาคารกลางสหรัฐ , ธนาคารกลางองักฤษ และธนาคารกลางออสเตรเลีย ประกาศปรับขึน้
ดอกเบีย้เมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมา โดยตลาดยงัคาดว่า แบงก์ชาติของประเทศตา่ง ๆ จะใช้นโยบายการเงินแบบคมุเข้มเพิ่มขึน้เพื่อต่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อ ทัง้นีต้ลาด
หุ้นฮ่องกง ฮัง่เสง็ปิดลบ 368.27 จุด หรือ -1.84%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดลบ 152.24 จุด หรือ -0.58% และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) 
ปิดวนันีล้ดลง 14.25 จุด หรือ -0.55% ท าสถิติลดลงติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 6 และเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่วนัท่ี 30 พ.ย.ท่ีดชันีหลดุ 2 ,600 จุด ซึง่มีเพียงตลาดหุ้นจีน 
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 31.70 จดุ หรือ +1.06% หลงัจากธนาคารกลางจีนให้ค ามัน่วา่จะใช้มาตรการสนบัสนนุการฟื้นตวัของเศรษฐกิจ 

 (+) กูรูคาดตลาดคริปโทฯทรุดลงต่ออีก 3 ไตรมาสหน้า เหตุราคายังอิงหุ้นสหรัฐ นายไมเคิล โนโวแกรทซ์ มหาเศรษฐีนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี และ
ผู้บริหารบริษัทกาแล็กซี ดิจิทลั โฮลดิงส์คาดการณ์ว่า "คริปโทเคอร์เรนซีจะยงัคงปรับตวัตามทิศทางดชันี Nasdaq ไปจนกว่าจะสามารถปรับตวัได้อย่างเป็น
อิสระ สัญชาตญาณของผมบอกว่า ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีจะทรุดตัวลงอีก และภาวะการซือ้ขายในตลาดจะผันผวนอย่างมาก และตลาดจะเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ียากล าบากไปอีกอย่างน้อยจนถึง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า ก่อนท่ีนกัลงทนุจะตระหนกัวา่ไม่ควรผกูติดคริปโทเคอร์เรนซีเข้ากบัดชันีตลาดหุ้นสหรัฐ" 
ก่อนหน้านี ้นายโนโวแกรทซ์ให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์บลมูเบิร์กว่า ราคาบิตคอยน์จะเคลื่อนไหวในกรอบ 30 ,000 ดอลลาร์ แต่หากดชันี Nasdaq ด่ิงลง
แตะระดบั 11,000 จดุ ก็มีความเป็นไปได้ท่ีราคาบิตคอยน์จะด่ิงหลดุจากระดบั 30,000 ดอลลาร์  

 (-) เกาหลีใต้เสนอช่วยเกาหลีเหนือฟ้ืนเศรษฐกิจ หากยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ นายยนุ ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในพิธีสาบานตนเข้า
รับต าแหน่งผู้น าคนใหมข่องประเทศในวนันีว้า่ เขาจะเสนอแผนการช่วยฟืน้ฟเูศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือยอมปลดอาวธุนิวเคลียร์ นายยนูกลา่ว
วา่ เกาหลีใต้ยงัคงเปิดประตสู าหรับการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาภยัคกุคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การน าของเ ขานัน้ มีความ
พร้อมท่ีจะท างานร่วมกับประชาคมโลกในการน าเสนอ "แผนการท่ีกล้าหาญ" เพื่อช่วยฟืน้ฟูเศรษฐกิจเกาหลีเหนือให้แข็ง แกร่งอย่างมีนยัส าคญั และจะช่วย
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกาหลีเหนือให้ดีขึน้ด้วย ในอดีตท่ีผ่านมานัน้ นายยุนเคยลัน่วาจาว่าจะใช้ท่าทีแข็งกร้าวมากขึ น้ต่อเกาหลีเหนือ แต่
ปัจจบุนัดเูหมือนวา่นายยนุพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค าพดูท่ีแขง็กร้าวในช่วงเวลาท่ีหลายฝ่ายมีความกงัวลวา่เกาหลีเหนือก าลงัเตรียมทดสอบอาวธุนิวเคลียร์  

 (-) ญ่ีปุ่ นร่วมยินดีปธน.เกาหลีใต้คนใหม่ หวังฟ้ืนสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รัฐบาลญ่ีปุ่ นยินดีกับนายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ท่ีเข้าพิธี
สาบานตนรับต าแหน่งผู้น าคนใหม่ในวนันี ้(10 พ.ค.) พร้อมทัง้ให้ค ามัน่ท่ีจะสานสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด หลงัจากท่ีทัง้สองประเทศมีความพยายามท่ีจะรือ้ฟืน้
ความสมัพนัธ์ท่ีย ่าแย่ลงนบัตัง้แต่ยุคสงคราม ทางการญ่ีปุ่ นส่งนายโยชิมาสะ ฮายาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีส าบานตนเข้ารับ
ต าแหน่งปธน.เกาหลีใต้ในฐานะตวัแทนของนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ซึ่งนบัเป็นการเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ครัง้แรกของรัฐมนตรีกระทรวงการ
ตา่งประเทศญ่ีปุ่ นนบัตัง้แต่ปี 2561 ขณะเดียวกนันายฮิโรคาส ึมตัซูโน หวัหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กลา่วในงานแถลงขา่วท่ีโตเกียวว่า "เราตัง้ใจท่ีจะสาน
สมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัรัฐบาลชดุใหมข่องเกาหลีใต้เพื่อฟืน้คืนความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ฟ้ืนตัวจากแรงช้อนซือ้เก็งก าไร ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดบวกขึน้ในวนันี ้โดยปรับตวัขึน้เป็นวงกว้างและฟืน้ตวัจากระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 2 เดือน เน่ืองจากนกัลงทุนแห่เข้าช้อนซือ้หุ้นเพื่อเก็งก าไร หลงัเกิดแรงเทขายอย่างหนกัจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ี เร่ิม
ชะลอตวัลง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 418.66 จุด เพิ่มขึน้ 1.2 จุด หรือ +0.29% หลงัปิดท่ีระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ต้นเดือนมี.ค.ในวนัจนัทร์ 
(9 พ.ค.) ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,550.02 จดุ เพิ่มขึน้ 169.35 จุด หรือ +1.27% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 
6,151.52 จดุ เพิ่มขึน้ 65.5 จดุ หรือ +1.08% 

 

 
 

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. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -43.0 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -34.3** -41.0 

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

 
 

 

 


