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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1,807.10-1,820.08 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัเม่ือวานนีปิ้ดลดลง 8.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงกดดนัมาจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจท่ีดีเกินคาด ทัง้ยอดค้าปลีกพืน้ฐาน และการผลติภาคอตุสาหกรรม ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจากส านกัข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เกาหลีเหนือเตรียมทดสอบยิงขีปนาวธุข้ามทวีป 
(ICBM) ในอีก 48-96 ชัว่โมงข้างหน้า ซึง่ตรงกบัก าหนดการของปธน.โจ ไบเดนแหง่สหรัฐในการเดนิทางเยือนภมูิภาคเอเชียเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ข้ารับต าแหน่งเม่ือปีท่ีแล้ว ประกอบกบันายมิ
ไคโล โปโดลยกั ท่ีปรึกษาของปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกีและผู้น าคณะเจรจาสนัติภาพกับรัสเซีย เผยยเูครนจะไม่ยอมแลกดินแดนของตนเพ่ือข้อตกลงสนัติภาพกับรัสเซีย อย่างก็ตามด้าน
นายเจอโรม พาวเวล ปธ.เฟด ยืนยนัว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุเทา่ท่ีจ าเป็น เพ่ือควบคมุเงินเฟ้อไม่ให้พุ่งขึน้รุนแรง นอกจากนีผ้ลส ารวจผู้จดัการกองทนุของแบงก์ ออฟ อเมริกา บ่งชีว้่า
นกัลงทนุเลือกที่จะถือเงินสดมากกว่าท่ีจะน าไปลงทนุ เน่ืองจากกงัวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง และอตัราเงินเฟ้อพุ่งสงูขึน้ ประเดน็ดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัลบตอ่ทองค าได้ ส าหรับ
คืนนีแ้นะน าให้นกัลงทนุตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้างและข้อมูลการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย. ทัง้นีพ้ิจารณาโซน 1,836-1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในการ
เปิดสถานะขาย (ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) ทัง้นี ้หากราคาอ่อนตวัลง แนะน าทยอยปิดสถานะขายท าก าไร หากราคาไม่หลดุบริเวณ 1,803-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
18-05-2022 16:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.10 1,818.86 4.76 0.26 

Spot Silver ($) 21.60 21.71 0.11 0.51 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,010 29,900 -110 -0.37 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,030 29,950 -80 -0.27 

Gold Online Futures (GOM22) 1,831.00 1,823.40 -7.60 -0.42 

Silver Futures (SVFM22)  21.82 21.65 -0.17 -0.78 

ดชันดีอลลาร ์ 103.30 103.60 0.30 0.29 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,794   1,778  1,760 

        1,836   1,851  1,868 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาเร่ิมมีการอ่อนตัวกลับทุกครัง้เม่ือราคาดีดตัวขึน้ 
อย่างไรก็ตาม วานนีร้าคาสร้างระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้า แตห่ากการอ่อนตวั
ลงอยู่ในระดบัจ ากัดจะท าให้แรงขายชะลอตวัลง ทัง้นี ้ประเมินแนวรับระยะสัน้โซน 
1,803-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และแนวรับส าคญับริเวณ 1,778 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ประเมินแนวต้านโซน 1,836-1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,836-1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,778 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ 
1,803-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับขึน้ผ่าน 1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 1,836-1,851 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ได้แนะน าเปิดสถานะขาย ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
แบ่งปิดสถานะขายท าก าไรบริเวณแนวรับ 1,803-1,794 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืน
ไมไ่ด้ให้ชะลอการปิดสถานะขายไปยงัโซนแนวรับถดัไป 1,778 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) ฟินแลนด์-สวีเดนสมัครสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการ  ฟินแลนด์และสวีเดนได้ย่ืนค าร้องขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกัน

แอตแลนติกเหนือ หรือนาโต (NATO) อย่างเป็นทางการในวนันี ้(18 พ.ค.) ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัรัสเซียรุกรานยูเครน นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้

ใหญ่ในภูมิทศัน์ความมัน่คงของยโุรป เพราะฟินแลนด์ไมเ่ลือกข้างมาหลายทศวรรษ ส่วนสวีเดนก็ไม่เลือกข้างมาสองศตวรรษแล้ว การสมคัรเข้าร่วมดงักล่าวมี

ขึน้หลงันกัรบยเูครนกวา่ 250 คนยอมจ านนตอ่กองทพัรัสเซียท่ีโรงงานเหลก็อาซอฟสตลัในเมืองมาริอโูพลหลงัตอ่ต้านอยู่นานหลายสปัดาห์ เป็นการสิน้สดุการ

บกุโจมตีท่ีรุนแรงท่ีสดุของรัสเซียในยเูครน  

 (+) WHO จีส้อบรัสเซียโจมตีสถานพยาบาลยูเครนกว่า 200 ครัง้ นายฮันส์ คลูจ ผู้อ านวยการประจ าภูมิภาคยุโรปของ WHO กล่าวว่า "WHO สามรถ

บนัทึกเหตโุจมตีได้ถึง 226 ครัง้ นบัตัง้แตร่ัสเซียบกุโจมตียูเครนเมื่อวนัท่ี 24 ก.พ. พร้อมกลา่ววา่ มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 75 รายและบาดเจ็บอีก 49 รายจากการ

โจมตี" ทัง้นี ้นายคลจูแถลงต่อสื่อมวลชน ณ ศนูย์ข่าวประจ ากรุงเคียฟว่า "การโจมตีเหล่านีไ้ม่ถูกต้องและไม่อาจยอมรับได้ พวกเขาจะต้อ งถูกสอบสวน" และ

เสริมวา่ "WHO จะเข้าร่วมการสอบสวนท่ีเกิดขึน้ในอนาคต" 

 (+) เกาหลีเหนือจ่อทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ช่วงไบเดนเดินทางเยือนเอเชีย  ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานในวนัองัคาร (17 พ.ค.) โดยอ้างค ากล่าว

ของเจ้าหน้าท่ีด้านข่าวของสหรัฐระบวุ่า เกาหลีเหนือเตรียมทดสอบยิงขีปนาวธุข้ามทวีป (ICBM) ในอีก 48-96 ชัว่โมงข้างหน้า ซึ่งตรงกบัก าหนดการของปธน.

โจ ไบเดนแห่งสหรัฐในการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชีย ปธน.ไบเดนมีแผนการเดินทางไปเยือนญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้เป็นเวลา 5 วนัโดยเร่ิมตัง้แต่วนัศุกร์นี ้(20 

พ.ค.) ซึ่งนับเป็นการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เข้ารับต าแหน่งเมื่อปีท่ีแล้ว โดยการเดินทางดงักล่าวเกิดขึน้ท่ามกลางความกังวลว่า 

เกาหลีเหนือก าลงัเตรียมท่ีจะทดลองอาวธุนิวเคลียร์เป็นครัง้แรกในรอบหลายปี 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเลก็น้อยเทียบเยน นักลงทุนจับตาแนวโน้มดอกเบีย้เฟด  สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัเงินเยน ในการซือ้

ขายท่ีตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้ขณะจบัตาแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลา

โตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 129.17-129.18 เยน เทียบกบั 129.29-129.39 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 129.39-129.41 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.

ของเมื่อวานนี ้

 (+) อังกฤษเผยเงนิเฟ้อพุ่ง 9% ในเดือนเม.ย. สูงสุดในรอบ 40 ปี ส านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยในวนันี ้(18 พ.ค.) วา่ ดชันีราคาผู้บริโภค 

(CPI) ขององักฤษพุง่แตะระดบั 9% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึง่นบัเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี เน่ืองจากราคาอาหารและพลงังานเพิ่มสงูขึน้ ท าให้วิกฤติ

คา่ครองชีพขององักฤษทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 2.5% ในเดือนเม.ย. ต ่ากวา่การคาดการณ์ถึงการปรับขึน้ 2.6% เมื่อเทียบ

รายเดือนและ 9.1% เมื่อเทียบรายปีในผลส ารวจนกัเศรษฐศาสตร์ของส านกัข่าวรอยเตอร์ ดชันี CPI ท่ีเพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบรายปีนีเ้ป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่มี

การเร่ิมต้นเก็บข้อมูลในปี 2532 โดยสูงกว่าสถิติเดิมท่ี 8.4% ในเดือนมี.ค. 2534 และสูงกว่าระดับ 7% ในเดือนมี.ค. 2565 ตัง้แต่วันท่ี 1 เม.ย.ท่ีผ่านมา 

หน่วยงานก ากบัดแูลด้านพลงังานขององักฤษได้เพิ่มเพดานราคาพลงังานภาคครัวเรือน 54% หลงัราคาพลงังานพุง่ขึน้ รวมถึงการปรับตวัขึน้เป็นประวติัการณ์

ของราคาก๊าซโลก 

 (-) ผลส ารวจชีนั้กลงทุนถือครองเงินสดสูงสุดในรอบ 20 ปี เหตุกังวลศก.-เงินเฟ้อ ผลส ารวจผู้จดัการกองทุนของแบงก์ ออฟ อเมริกาบง่ชีว้่า นกัลงทุน

เลือกท่ีจะถือเงินสดมากกว่าท่ีจะน าไปลงทุนท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราต ่าสดุเป็นประวติัก ารณ์ รวมทัง้

ความกงัวลเก่ียวกบัภาวะ Stagflation หรือภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัลงและอตัราเงินเฟ้อพุง่สงูขึน้ ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานวา่ ผลส ารวจดงักล่าวสะท้อนให้

เห็นว่า นักลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งทรุดตวัลงรายสปัดาห์ติดต่อกันยาวนานท่ีสุดนับตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินโลก เน่ื องจากความกังวล

เก่ียวกบัธนาคารกลางทัว่โลกท่ีเร่ิมหนัมาคมุเข้มนโยบายการเงินเพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข้อมูลค้าปลีกสหรัฐแข็งแกร่ง หุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนนุจากตวัเลขค้าปลีกเดือนเม.ย.อนัแขง็แกร่งใน

สหรัฐและการปรับลดลงของตวัเลขว่างงานในยุโรป อย่างไรก็ดี ความเช่ือมัน่นกัลงทุนมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากความเห็นเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) เก่ียวกบัความพยายามในการสกดัเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 439.28 จดุ เพิ่มขึน้ 0.31 จุด หรือ +0.07% ดชันี DAX ตลาด

หุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,197.18 จดุ เพิ่มขึน้ 11.24 จดุ หรือ +0.08% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,440.30 จดุ เพิ่มขึน้ 10.11 

จดุ หรือ +0.16% 

  

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 16 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.  
 

-11.6** 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   0.9%** 1.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6%** 0.5% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนเม.ย.   79.0%** 78.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.1%** 0.9% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   2.0%** 1.5% 

 21.00 น. สหรัฐฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.   69** 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.0%** 7.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   200K 203K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 13 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


