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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,844.65-1,858.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดเพิ่มขึน้ 13.79 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากดชันีดอลลาร์และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ หลงัการเผยตวัเลขดชันี CPI พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนเม.ย. สงูกว่าคาดท่ีระดบั 8.1% ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุ
จากรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศอายดัทรัพย์ Sberbank และ Alfa Bank สองสถาบนัการเงินรายใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย ประกอบกบัตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลง หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูกว่า
คาด ซึง่ท าให้นกัลงทนุกงัวลว่าอาจท าให้เฟดเร่งปรับขึน้ดอกเบีย้ อย่างไรก็ตามด้าน นายจอห์น อลัลนั ประธานบริษัทเทสโก้เปิดเผยในรายการทเูดย์ของบีบีซี เรดิโอ โฟร์ว่า ผู้บริโภคบางราย
ขององักฤษไม่สามารถแบกรับคา่ครองชีพท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้ และนายอลัลนักล่าวว่า "เราก าลงัเผชิญความยากจนทางอาหารท่ีแท้จริงเป็นครัง้แรกในยคุนี"้ ประกอบกบั Prelim GDP ไตรมาสท่ี 
1/2022 อยู่ท่ี 0.8% ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าท่ี 1.3% และต ่ากว่าคาดท่ี 1.0% ประเดน็ท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่กดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้นกัลงทนุตดิตามตวัเลข
เศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยสหรัฐจะเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ทัง้นีแ้นะน าซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดย
บริเวณแนวต้านโซน 1,865-1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซนดงักลา่วได้แนะน าแบ่งทองค าออกขายเพ่ือรอซือ้ในโซนแนวรับ 1,840-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
12-05-2022 16:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,851.59 1,848.83 -2.76 -0.15 

Spot Silver ($) 21.55 21.27 -0.28 -1.30 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,470 30,560 90 0.30 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,550 30,560 10 0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,856.00 1,853.30 -2.70 -0.15 

Silver Futures (SVFM22)  21.84 21.35 -0.49 -2.24 

ดชันดีอลลาร ์ 104.00 104.51 0.50 0.48 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,840   1,823  1,805 

        1,872   1,889  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลังจากราคาทองค าทดสอบแนวต้านที่  1,865-1,872 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัไม่สามารถผ่านได้ ซึง่นกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายท า
ก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรับตวัขึน้ยงัคงมีแรงขายออกมา
เชน่กนั อยา่งไรก็ตาม หากราคาทองค าปรับตวัลงไมม่ากจะท าให้ยงัแกวง่ตวัในกรอบ
เดิม ซึง่ประเมินแนวรับระยะสัน้ในโซน 1,840-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,865-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,840-1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวขึน้ผ่าน 1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้ตัด
ขาดทนุ 
Open New แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนว
ต้านที่ 1,865-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยสถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่าน 
1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อรอเข้าซือ้เก็งก าไรหากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือ
โซน 1,840-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) อนามัยโลกจับตาหลังพบโอมิครอนพันธ์ุย่อย BA.4-BA.5 ในหลายประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชือ้ไวรัสโอมิค

รอนสายพนัธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในหลายประเทศ อย่างไรก็ดี อตัราการระบาดของสายพนัธุ์ดงักล่าวยงัคงอยู่ในระดบัต ่าแพทย์หญิงมาเรีย แวน เคอร์

คอฟ หวัหน้าด้านเทคนิคของ WHO เปิดเผยทางออนไลน์ว่า ขณะนีมี้การตรวจพบผู้ติดเชือ้ไวรัสสายพันธุ์ย่อย BA.4 ไม่ถึง 700 ราย ในอย่างน้อย 16 

ประเทศ และพบสายพนัธุ์ย่อย BA.5 แล้วกว่า 300 ราย ใน 17 ประเทศเป็นอย่างน้อย โดยมีอตัราการตรวจพบสงูในประเทศแอฟริกาใต้ ทัง้นี ้ข้อมลูจาก

ส านกังานความมัน่คงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจกัร (UKHSA) ระบุว่า ณ วนัท่ี 6 พ.ค. ประเทศแอฟริกาใต้พบผู้ติดเชือ้สายพนัธุ์ย่อย BA.4 จ านวน 

395 ราย และสายพนัธุ์ย่อย BA.5 จ านวน 134 ราย ซึง่เป็นตวัเลขสงูสดุท่ีพบเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ 

 (+) ผู้เช่ียวชาญชีโ้ควิด-19 ยังไม่ถึงเวลาเป็นโรคประจ าถิ่น คณะผู้ เช่ียวชาญทางสาธารณสุขของสหรัฐชีว้่า โรคโควิด-19 ยังไม่เป็นโรคประจ าถิ่น 

(endemic) ขณะยอดผู้ ป่วยใหม่อาจพุ่งสูงแต่ไม่เลวร้ายเท่าช่วงฤดูร้อนสองครัง้ก่อนหน้านี ้หรือช่วงเชือ้ไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมคร อน 

ระบาดหนัก ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า คณะผู้ เช่ียวชาญมีทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มการระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ในช่วงฤดูร้อนนี ้โดยสถานการณ์

เลวร้ายท่ีสุดคือการอุบตัิของเชือ้ไวรัสโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุ์ ท่ีร้ายแรงจนวคัซีนและภูมิคุ้มกนัหลงัติดเชือ้มิอาจต้านทาน ส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ การ

เข้าโรงพยาบาล และการเสียชีวติระลอกใหญ่ ดร. เครี อลัธอฟฟ์ ศาสตราจารย์ด้านระบาดวทิยา คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัจอห์นส์ ฮอปกินส์ 

ระบุว่าการพุ่งขึน้ของยอดผู้ ป่วยในช่วงฤดูร้อน มีแนวโน้มขึน้อยู่กบัการอุบตัิของเชือ้ไวรัสฯ ชนิดกลายพนัธุ์ ซึ่งมักแพร่เชือ้ได้ไว ในกลุ่มคนท่ียังไม่ได้ฉีด

วคัซีน ท าให้คนกลุ่มนีเ้ส่ียงเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวติเพิ่มขึน้ 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐทรงตัว  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเทียบเยน โดยเทรดอยู่ในกรอบบนของ 129 เยนท่ี

ตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์หลงัจากท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐเร่ิมทรงตวั ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ 

เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 129.77-129.80 เยน เทียบกบั 129.92-130.02 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 129.96-129.98 เยนท่ีตลาด

โตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ 

 (-) อังกฤษเผย Prelim GDP อยู่ท่ี 0.8% ร่วงลงต ่ากว่าคาด ในวันนี ้(12 พ.ค.) เวลา 13.00น. ส านักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (Office for 

National Statistics) ได้เปิดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบือ้งต้น (Prelim GDP) ในไตรมาสท่ี 1/2022 อยู่ท่ี 0.8% ลดลงจากไตรมาสก่อน

หน้าท่ี 1.3% และนบัวา่อยู่ในระดบัท่ีต ่ากวา่คาดการณ์ไว้ท่ี 1.0% 

 (-) ประธานเทสโก้ชีอั้งกฤษเผชิญวกิฤตยากจนทางอาหารขณะค่าครองชีพพุ่งสูง นายจอห์น อลัลนั ประธานบริษัทเทสโก้เปิดเผยในรายการทเูดย์

ของบีบีซี เรดิโอ โฟร์ว่า ลูกค้าจ านวนมากต้องเผชิญความยากล าบากในการจดัหาเชือ้เพลิงเพ่ือท าความร้อนในบ้านเรือน รวมถึงการหาเลีย้งครอบครัว 

ขณะท่ีผู้บริโภคบางรายขององักฤษไม่สามารถแบกรับคา่ครองชีพท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้ นายอลัลนักล่าวว่า "ไม่ต้องสงสยัเลยวา่คนท่ีไม่เคยไปธนาคารอาหารมา

ก่อน จะต้องท าเช่นนัน้ในตอนนี"้ พร้อมทัง้ระบุว่า "เราก าลงัเผชิญความยากจนทางอาหารท่ีแท้จริงเป็นครัง้แรกในยุคนี"้  ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า 

นายอลัลนัได้เรียกร้องให้มีการเก็บภาษีก าไรจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านพลงังานเพ่ือน าไปจ่ายให้กบักลุ่มผู้ ท่ีต้องการความช่วยเหลือด้านพลงังานมาก

ท่ีสดุ พร้อมทัง้แนะน าให้มีการปฏิรูปและลดอตัราภาษีธุรกิจเพ่ือช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 (-) ออสซี่เปิดเทรดกองทุน ETF บิตคอยน์วันแรก ไม่สนราคาคริปโทฯร่วงกราวรูด หน่วยงานก ากบัดแูลของออสเตรเลียได้อนญุาตให้เปิดท าการ

ซือ้ขายกองทุน ETF บิตคอยน์แล้วในวนันี ้แม้ราคาคริปโทเคอร์เรนซีทรุดตวัลงอย่างหนักในขณะนี ้โดยล่าสุดราคาบิตคอยน์ดิ่งลงหลุดระดบั 28,000 

ดอลลาร์แล้วในช่วงเช้าวนันี ้บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีหลายแห่งต่างพากนัเปิดตวักองทนุ ETF บิตคอยน์บนแพลตฟอร์มของ Cboe Global Markets Inc 

ซึ่งรวมถึงกองทุน ETFS 21Shares Bitcoin ETF, ETFS 21Shares Ethereum ETF และ Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF การเปิดตัวกองทุน 

ETF บิตคอยน์ในออสเตรเลียเกิดขึน้ในขณะท่ีอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีก าลงัเผชิญกบัความผนัผวนอย่างหนกั อนัเน่ืองมาจากการท่ีนักลงทนุแห่เท

ขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมในตลาดสินทรัพย์ดจิิทลัเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

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.   0.3%** 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.6%** 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    8.5M** 1.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   0.8%** 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 

 
 

 

 


