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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,836.30-1,849.43 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัเม่ือวานนีปิ้ดบวก 25.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ี
ออกมาแย่เกินคาดทกุรายการ ทัง้ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดกิารว่างงานครัง้แรก, ยอดขายบ้านมือสอง และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจ (LEI) จาก Conference Board ปัจจยัดงักลา่วยิ่งกดดนัให้ดชันีสกุล
เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง รวมถึงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห์ ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยับวกจาก ปธน.โวโลดเิมียร์ เซเลนสกี ผู้น า
ยเูครน เผยกองก าลงัรัสเซียได้ท าลายล้างภมูิภาคดอนบาสอย่างสมบรูณ์ โดยได้ทิง้ระเบิดอย่างไร้เหตผุลและการรุกรานท่ีรุนแรงขึน้ อีกทัง้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ญ่ีปุ่ นเดือนเม.ย.ขยายตวั 
2.1% จากปีก่อนหน้า ซึง่เป็นการขยายตวัเร็วท่ีสดุในรอบ 7 ปี และสงูกว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีก าหนดไว้ท่ี 2% อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก หลงัธนาคารกลางจีน
ประกาศลดอตัราดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปี สูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แตปี่ 2562 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระทรวงพาณิชย์จีน เผยการบริโภคของจีนฟืน้ตวัขึน้ หลงัเร่ิมควบคมุผลกระทบจากโค
วิด-19 ได้ ประเดน็ดงักล่าวอาจเป็นปัจจยัลบต่อทองค าได้ ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ทัง้นีเ้ข้าซือ้ในบริเวณ 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 
1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) ทัง้นีค้วรเน้นการลงทนุระยะสัน้และไม่ควรถือสถานะจ านวนมาก แบ่งขายท าก าไรเม่ือราคาทองค าดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,851-1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20-05-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.90 1,846.33 5.43 0.29 

Spot Silver ($) 21.89 22.04 0.15 0.69 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,000 30,080 80 0.27 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,040 30,090 50 0.17 

Gold Online Futures (GOM22) 1,829.80 1,849.80 20.00 1.09 

Silver Futures (SVFM22)  21.50 22.09 0.59 2.74 

ดชันดีอลลาร ์ 102.87 102.90 0.03 0.03 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,823   1,807  1,786 

        1,857   1,875  1,889 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลงัจากราคาดีดขึน้วานนี ้หากสามารถทรงตวัรักษาระดบัไว้ 
จะท าให้มุมมองเชิงลบลดลง ระยะสัน้ราคามีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,851-1,857 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถปรับขึน้ได้จะเกิดแรงขายท าก าไรออกมา โดย
แนวรับระยะสัน้จะอยู่ที่  1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ราคาจะดีดตัวขึน้
ทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,851-1,857 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ 
1,823-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป แตห่ากราคาปรับตวัขึน้ผ่าน 1,875 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New การเข้าซือ้อาจรอดูบริเวณ 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตัดขาดทุนหาก
หลดุ เพื่อชะลอการซือ้ไปยงัแนวรับบริเวณ 1,807-1,786 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แบง่ขาย
ท าก าไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,851-1,857 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
หากผ่านได้สามารถชะลอการขายท าก าไรไปที่แนวต้านถดัไป 
 



 

 

 (+) ปธน.ยูเครนเผยภูมภิาคดอนบาสถูกท าลายอย่างสมบูรณ์ จวกรัสเซียฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายเูครนเปิดเผยในวนั
พฤหสับดี (19 พ.ค.) วา่กองทพัรัสเซียพยายามท่ีจะฆ่าชาวยูเครนและสร้างความเสียหายอย่างมากเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งได้ตอกย า้ข้อกลา่วหาท่ีว่ารัสเซียก าลงัท า
การฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ ขณะท่ีกองทัพยูเครนก าลงัเดินหน้าปลดปล่อยภูมิภาคคาร์คิฟทางตะวนัออกของกรุงเคียฟ รัสเซียก็พยายามสร้างแรงกดดั นมากขึน้ใน
ภมูิภาคดอนบาส ซึง่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของยเูครน "ท่ีนัน่คือนรก และไม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด" พร้อมเสริมวา่ พบผู้ เสียชีวิต 12 รายจากการทิง้
ระเบิดท่ีโหดร้ายและไร้เหตผุลท่ีเมืองเซเวโรโดเน็ตสก์เมื่อวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) นอกจากนี ้เขายงัระบวุา่ "เกิดเหตโุจมตีอย่างตอ่เน่ืองในภูมิภาคโอเดสซาทาง
ตอนกลางของยเูครน ภมูิภาคดอนบาสได้ถกูท าลายอย่างสมบรูณ์" 

 (+) ขุนคลัง G7 เหน็พ้องให้ความช่วยเหลือทางการเงนิยูเครนเพิ่มเติม เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยเมื่อวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) ว่ารัฐมนตรี
คลงัจากกลุ่มประเทศ G7 ตกลงเห็นชอบร่วมกันท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ยูเครน หลังจากท่ีรัสเซียยังคงรุกรานยูเครนอย่างต่อเน่ือง 
รายงานระบวุ่า มติดงักล่าวเกิดขึน้ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลงัของกลุ่มประเทศ G7 วนัแรกท่ีประเทศเยอรมนี นอกจากนี ้ท่ีประชุมยังยืนยันว่าจะคง
เดินหน้าคว ่าบาตรขัน้รุนแรงตอ่ไป พร้อมเพิ่มแรงกดดนัตอ่รัสเซีย 

 (+) เงนิเฟ้อญ่ีปุ่ นเดือนเม.ย.พุ่ง 2.1% ทะลุเป้า BOJ เป็นครัง้แรกในรอบ 7 ปี กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(20 พ.ค.) 
วา่ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเม.ย.ขยายตวั 2.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งขยายตวัเร็วท่ีสดุในรอบ 7 ปี และสงูกว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไว้ท่ี 2% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2558 เน่ืองจากเงินเยนท่ีออ่นคา่ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีพุง่สงูขึน้สง่ผลให้ต้นทนุการน าเข้าสงูขึน้ 

 (+) อังกฤษเผยยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. พุ่งเกินคาด 1.4% องักฤษเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 1.4% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากลดลง 
1.2% ในเดือนมี.ค. ซึง่สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดวา่จะลดลง 0.2% สว่นยอดค้าปลีกในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนเม.ย. ก็ดีขึน้เช่นกนั แม้ลดลง 0.3% หลงัจาก
ท่ีลดลง 0.7% ในเดือนมี.ค. 

 (-) จีนเผยการบริโภคเร่ิมฟ้ืนตัวจากผลกระทบโควิด-19 เจ้าหน้าท่ีกระทรวงพาณิชย์จีนเผยคาดการณ์วา่ การบริโภคของจีนจะยงัคงรักษาทิศทางการฟืน้
ตวั ขณะท่ีทางการเร่ิมสามารถควบคมุผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 และบงัคบัใช้นโยบายสนบัสนุน ซู ่เจวี๋ยถิง โฆษกกระทรวงฯ ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบั
ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนเม.ย. ท่ีลดลง เมื่อเทียบรายปี โดยระบุว่า การลดลงนีม้ีสาเหตหุลกัจากการระบาดของโรคโควิด โดยผลกระทบต่อการบริโภคนัน้
เกิดขึน้เพียงชัว่คราว เพราะการบริโภคของจีนยงัคงมีความยืดหยุ่นและศกัยภาพสงู รวมถึงพืน้ฐานการพฒันาอนัดีในระยะยาวนัน้ไมไ่ด้เปลียนแปลงไป 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก ขานรับจีนหั่นดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปี ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าในแดนบวก หลงัธนาคารกลางจีนประกาศลดอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ลกูค้าชัน้ดี (LPR) ประเภท 5 ปี สู่ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2562 ขณะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR ประเภท 1 ปีไว้ท่ีระดบั 3.7% และเป็น
ความพยายามล่าสดุท่ีจะปรับลดต้นทุนการกู้ ยืมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต จีน ปิดเพิ่มขึน้ 49.60 จุด หรือ +1.6%, ดชันีฮัง่เส็ง ฮ่องกง 
ปิดเพิ่มขึน้ 596.56 จุด หรือ +2.96%, ดชันีนิกเกอิ โตเกียว ปิดพุ่งขึน้ 336.19 จุด หรือ +1.27% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดเพิ่มขึน้ 
46.95 จดุ หรือ +1.81% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับจีนลดดอกเบีย้กระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยได้รับแรงหนุนจากความหวงัเร่ืองการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในจีน ซึ่งเป็นหุ้นส่วน
การค้ารายใหญ่ของยุโรป หลงัธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราดอกเบีย้ลกูค้าชัน้ดี (LPR) ลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาด
วนันีท่ี้ระดบั 429.28 จดุ เพิ่มขึน้ 1.29 จุด หรือ +0.30% โดยหุ้นกลุม่เหมืองและพลงังานพุง่น าตลาด ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,968.26 
จดุ เพิ่มขึน้ 85.96 จดุ หรือ +0.62% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,305.46 จดุ เพิ่มขึน้ 32.75 จดุ หรือ +0.52% 

 (+/-) "ไบเดน" เตรียมหารือจีน / ถกผู้น าเกาหลีใต้ ในประเด็นเดียวกันเร่ืองเกาหลีเหนือ นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรึกษาความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐ
เปิดเผยเมื่อวานนี ้(19 พ.ค.) ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐอาจร่วมหารือกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ข้า งหน้า ส านักข่าว
รอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวนัพธุท่ีผ่านมา (18 พ.ค.) นายซลัลิแวนได้พดูคยุกบันายหยาง เจียฉือ ผู้อ านวยการส านกังานกิจการต่างประเทศของคณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่าง "ตรงไปตรงมา" ถึงความกงัวลใจเก่ียวกบัการทดสอบหวัรบนิวเคลียร์และขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ โดยเรามองวา่ จีนจะมีท่าที
เมินเฉยตอ่เร่ืองนี ้ในขณะเดียวกนัประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐจะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวนัศกุร์นี ้(20 พ.ค.) และมีก าหนดเข้าพบปะกบัประธานาธิบดียุน 
ซอกยอลของเกาหลีใต้ โดยจะเจรจาประเดน็เกาหลีเหนือเป็นวาระส าคญัในการประชมุ  

 

 
 

 

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.   1.82M** 1.87M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย.   1.72M** 1.79M 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -3.4M** 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   2.6** 17.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   218K** 203K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย.   5.61M** 5.77M 

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

วนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   2.8%** 4.9% 

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

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

 
 

 

 


