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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,811.99-1,828.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดปรับลดลงถึง 30.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินดอลลาร์ เน่ืองจากการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวของเฟด กระตุ้นแรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภัย รวมถึงค่าเงินปอนด์ท่ีร่วงลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 2 ปีเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ ขณะท่ีวันนีม้ีปัจจัยหนุนจากส านกังานตรวจคนเข้าเมืองแห่งาาติ ระบวุ่าจะจ ากัดการเดินทางท่ีไม่จ าเป็นของพลเมืองจีน รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมตัิเอกสารเดินทางเข้า -ออก
ประเทศ เพ่ือป้องกนัการระบาดของไวรัสในประเทศ อีกทัง้รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจ ประจ าเดือนพ.ค. โดยระบุว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ก าลังเผาิญกบัการาะลอตัวของยอดส่งออก 
รวมทัง้การทรุดตวัด้านการลงทนุ และอตัราเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ อยา่งไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเาียต่างพากนัปิดปรับตวัขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าา้อนซือ้หุ้นหลงัร่วงลงต่อเน่ืองในา่วงสปัดาห์นี ้นอกจากนี ้
นายเจอโรม พาวเวล กล่าวว่าเขาไมส่ามารถให้สญัญาได้วา่จะท าให้เศรษฐกิจาะลอตวัลงอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป (soft landing) ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้
ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ทัง้คาดการณ์ความเา่ือมัน่ผู้บริโภค และอตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.จาก UoM ทัง้นีแ้นะน าเปิดสถานะขายหากราคาไมผ่่านโซน 1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ให้
รอไปขายบริเวณต้านส าคญัโซน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวรับประเมนิไว้บริเวณ 1,805-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ควรวางแผนการลงทนุอยา่งรอบคอบเน่ืองจากตลาด TFEX ปิดท าการวนัจนัทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
13-05-2022 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.50 1,818.70 -2.80 -0.15 

Spot Silver ($) 20.67 20.79 0.12 0.58 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,550 30,150 -400 -1.31 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,560 30,130 -430 -1.41 

Gold Online Futures (GOM22) 1,853.80 1,829.20 -24.60 -1.33 

Silver Futures (SVFM22)  21.35 20.91 -0.44 -2.06 

ดชันดีอลลาร ์ 104.75 104.80 0.05 0.04 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,805   1,786  1,768 

        1,840   1,858  1,872 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลังจากวานนีร้าคาทิง้ตัวลงแรง วนันีร้าคายังคงสร้างระดับ
ต ่าสุดใหม่จากวันก่อนหน้า หากราคาฟื้นตัวขึน้ไม่สามารถยืนเหนือ 1,831-1,840 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ส่งผลให้แรงซือ้ยงัถกูจ ากัด ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวรับระยะสัน้
ในโซน 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวรับถัดไปประเมินในโซน 1,786 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ เป็นแนวรับส าคญั หากราคาไมห่ลดุมีโอกาสที่ราคาจะฟืน้ตวัขึน้อีกครัง้  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,840-1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ตัดขาดทุน
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,805-1,786 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดูแนว
รับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวขึน้ผ่าน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้ตัด
ขาดทนุ 
Open New แนะน าเปิดสถานะขายในบริเวณ 1,840-1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทนุหากยืน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) หากราคาออ่นตวัลงให้พิจารณาบริเวณ 
1,805-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นจดุทยอยปิดสถานะขาย  
 



 

 

 (+) โอเปกหั่ นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 65 หวั่นผลกระทบมาตรการคุมโควิด กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ปรับลดคาดการณ์การ
ขยายตวัของเศรษฐกิจและความต้องการใา้น า้มนัทัว่โลกในปีนี ้โดยให้เหตผุลว่าเกิดจากท่ีหลายประเทศใา้มาตรการท่ีเข้มงวดในการสกดัโรคโค วิด-19 
รวมทัง้ความตงึเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า โอเปกระบุในรายงานตลาดน า้มนัประจ าเดือนว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตวั 
3.5% ในปี 2565 ปรับลดลงจาก 3.9% ท่ีโอเปกคาดการณ์ไว้เม่ือเดือนท่ีแล้ว เน่ืองจาก "ความตงึเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์, โรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่าง
ตอ่เน่ือง, อตัราเงินเฟ้อพุ่งสูง, ปัญหาห่วงโซอุ่ปทานเลวร้ายลง, หนีส้าธารณะอยู่ในระดบัสูงในหลายภมูิภาค และการท่ีธนาคารกลางในหลายประเทศมี
แนวโน้มคมุเข้มนโยบายการเงิน ซึง่รวมถงึสหรัฐ, สหราาอาณาจกัร, ญ่ีปุ่ น และกลุ่มประเทศยุโรป" ทัง้นี ้โอเปกคาดการณ์วา่ ความต้องการใา้น า้มนัในปี 
2565 จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางภมูิรัฐศาสตร์ในยโุรปตะวนัออก รวมทัง้มาตรการท่ีเข้มงวดในการสกดัโรคโควดิ-19 

 (+) จีนห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ หวั่นน าเข้าเชือ้โควิด -19 ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานในวนันีว้่า กระแสต่อต้านในจีนทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึน้เก่ียวกับมาตรการห้ามประาาานเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งบ่งาีว้่า ประาาานนัน้มีความไม่พอใจเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ จา กการใา้
มาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงนโยบายสกดัโควิด-19 ท่ีเข้มงวดของรัฐบาลจีน ทัง้นี ้ส านกังานตรวจคนเข้าเมืองแห่งาาต ิ(NIA) ระบวุ่า จะจ ากดัการเดนิทาง
ท่ีไม่จ าเป็นของพลเมืองจีน รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการอนมุตัิเอกสารเดินทางเข้า-ออกประเทศ เพ่ือป้องกนัการระบาดของไวรัสในประเทศ โดยจีน
เดินหน้าเพิ่มความเข้มงวดในการสกดัโควิด-19 มาตัง้แต่การระบาดา่วงแรก ๆ ขณะท่ีนครเซี่ยงไฮ้ยงัคงล็อกดาวน์ล่วงเข้าสู่สัปดาห์ท่ี 6 และประาาานใน
กรุงปักก่ิงวติกวา่ พวกเขาอาจจะเผาิญกบัการล็อกดาวน์ด้วยเา่นกนั 

 (+) เกาหลีใต้กังวลส่งออกชะลอตัว-เงินเฟ้อสูงกระทบเศรษฐกิจ รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจ หรือ กรีนบุ๊ ค (Green Book) 
ประจ าเดือนพ.ค.ในวนันี ้(13 พ.ค.) โดยระบุว่า เศรษฐกิจเกาหลีใต้ก าลงัเผาิญกบัการาะลอตวัของยอดส่งออก รวมทัง้การทรุดตวัด้านการลงทุน และ
อตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้ แม้วา่การอุปโภคบริโภคและการจ้างงานเร่ิมฟืน้ตวัขึน้แล้วก็ตาม ถงึแม้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงัของเกาหลีใต้ระบใุนรายงาน
ดงักล่าวว่า การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ส่งสญัญาณฟืน้ตวัอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ยงัคงมีความกงัวลเก่ียวกบัการลงทนุท่ีทรุดตวัลง 
และการส่งออกท่ีฟืน้ตวัอย่างจ ากดั เน่ืองจากความเส่ียงด้านภมูิรัฐศาสตร์ในยโุรป และปัญหาหว่งโซอ่ปุทานท่ียืดเยือ้ ในขณะที่อตัราเงินเฟ้อก็ยงัคงพุ่งขึน้
อย่างตอ่เน่ือง 

 (-) "พาวเวล" ไม่การันตีเศรษฐกิจแบบซอฟต์แลนดิง้ ขณะมุ่งเดินหน้าคุมเงนิเฟ้อ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าว
เตือนในวนัพฤหสับดี (12 พ.ค.) วา่ การควบคมุเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจสหรัฐ แตก่็ยงัคงเป็นภารกิจท่ีเขาให้ความส าคญัสูงสดุ นายพาวเวล
ระบุว่า เขาไม่สามารถให้สญัญาได้ว่าจะท าให้เศรษฐกิจาะลอตวัลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ soft landing ในขณะท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือ
ควบคุมเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ใกล้แตะระดบัสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี นายพาวเวลให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Marketplace ว่าตลาดแรงงานท่ีตึงตวัจะผลกัดนั
คา่แรงเพิ่มขึน้ และการหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีมกัจะเกิดขึน้หลงัจากการใา้นโยบายท่ีเข้มงวดจะเป็นความท้าทาย 

 (-) ญ่ีปุ่นให้ค าม่ันอัดฉีด 5 พันล้านดอลล์ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาสู้โควดิ ในระหวา่งการประามุสดุยอดระดบัโลกท่ีมุ่งเป้าเพ่ือรับมือการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 นายคิาิดะได้กล่าวผ่านทางวิดีโอวา่ ญ่ีปุ่ นจะยงัคงส่งเสริมการฉีดวคัซีนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีโลกจะได้เหน็การแพร่ระบาดสิน้สุด
ลง ขณะเดียวกนัเขาได้ให้ค ามัน่วา่ ญ่ีปุ่ นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขโลกเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการแพร่ระบาดในอนาคต นายคิ
าิดะระบุว่า ความา่วยเหลือมลูค่า 5 พนัล้านดอลลาร์ของญ่ีปุ่ นนัน้ประกอบด้วยเงินสมทบส าหรับโครงการโคแวกซ์ (COVAX) อีกทัง้ญ่ีปุ่ นจะส่งมอบเงิน
มากถงึ 200 ล้านดอลลาร์ผ่านองค์การความร่วมมือระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) ทัง้นีรั้ฐบาลสหรัฐซึง่เป็นเจ้าภาพการประามุระบุวา่ การประาุมสุด
ยอดครัง้นีซ้ึง่จดัขึน้เป็นครัง้ที่ 2 นัน้ มีการให้ค ามัน่สญัญาเก่ียวกบัความา่วยเหลือด้านการเงินรวมกวา่ 3 พนัล้านดอลลาร์ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวกจากแรงซือ้คืน ขณะนลท.จับตาเงนิเฟ้อ-ดอกเบีย้ ตลาดหุ้นเอเาียปิดภาคเา้าปรับตวัขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าา้อน
ซือ้หุ้นหลงัร่วงลงต่อเน่ืองในา่วงสปัดาห์นี ้ขณะท่ีนกัลงทนุจับตาภาวะเงินเฟ้อและการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด ) โดยตลาด
หุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเพิ่มขึน้ 29.29 จดุ หรือ +0.96% ได้แรงหนนุจากการท่ีหน่วยงานของรัฐบาลจีนยงัคงให้ค ามัน่ว่าจะเดินหน้าสนบัสนนุการฟืน้ตวั
ของเศรษฐกิจ , ตลาดหุ้ นฮ่องกง ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 518.43 จุด หรือ +2.68%, ตลาดหุ้ นโตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ง 678.93 จุด หรือ +2.64% ขานรับผล
ประกอบการแกร่ง และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ หุ้นโซลปิดบวก 54.16 จดุ หรือ +2.12% รับแรงา้อนซือ้หลงัตลาดร่วง 8 วนัตดิ  

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

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

วนัองัคารท่ี 10 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ความเา่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -43.0 

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

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.   0.3%** 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (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 ดาันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5%** 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   203K** 200K 

วนัศกุร์ท่ี 13 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน มี.ค.   -1.8%** 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเา่ือมัน่ผู้บริโภค 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 

 
 

 

 


