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สรุป ราคาทองค าระหว่างวันเคล่ือนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,843.81-1,865.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้ต่ออีก 4.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนุนจากความวิตก
เก่ียวกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐ หลงัจากในสปัดาห์ท่ีผ่านมาตวัเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสหรัฐออกมาย ่าแยเ่กินคาด ฉดุดชันีดาวโจนส์ให้ปิดปรับตวัลงในสปัดาห์ท่ีผ่านมาเป็นสปัดาห์ท่ี 8 
ติดต่อกนั ถือเป็นการปรับตัวลงท่ียาวนานท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย.1932 สถานการณ์ดังกล่าวหนนุให้ราคาทองค าเคล่ือนไหวใกล้ระดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์บริเวณ 1,849.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ขณะท่ีวันนีม้ีปัจจัยบวกจากโปแลนด์แสดงการสนับสนุนยเูครน โดยระบุว่าการยกดินแดนเพ่ือยตุิสงครามจะเป็นการสร้างความเสียหายครัง้ใหญ่ให้กับฝ่ังตะวันตก ซึ่งทางด้าน IMF ก็ได้เตือนใน
ทิศทางเดียวกันว่า สงครามรัสเซีย-ยเูครนจะท าให้เศรษฐกิจโลกพัง ประกอบกับ นายฟูมิโอฆะ คิชิดะ นายกฯญ่ีปุ่ น และ ปธน.โจ ไบเดน แห่งสหรัฐ มีเตรียมเข้าประชุม โดยจะเน้นย า้ถึงความเป็น
พนัธมิตรท่ีแข็งแกร่งระหว่างสหรัฐ-ญ่ีปุ่ น เพ่ือตอบโต้สงครามของรัสเซียในยเูครน รวมทัง้ท่าทีก้าวร้าวของจีนท่ีเพิ่มขึน้ และภยัคุกคามจากขีปนาวธุและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ อยา่งไรก็ตามด้าน
นายเจมส์ บลูลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลยุส์ กล่าว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไมเ่ผชิญกับภาวะถดถอย ประเด็นดังกล่าวอาจกดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามถ้อยแถลงของนาย
ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟด สาขาแอตแลนตา และนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟด สาขาแคนซสั ซิตี ้ทัง้นีแ้นะน าซือ้ท าก าไรระยะจากการแกว่งตวัค่อยๆปรับตวัขึน้ โดยมีแนวรับบริเวณ 1,839-
1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรแบง่ขายท าก าไรหากราคาทองค าไมผ่่านโซน 1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สถานะซือ้ควรค านึงถึงความเส่ียงจากแรงขายท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
23-05-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.60 1,864.76 19.16 1.04 

Spot Silver ($) 21.73 22.16 0.43 1.98 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,090 30,300 210 0.70 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,160 30,330 170 0.56 

Gold Online Futures (GOM22) 1,850.40 1,867.90 17.50 0.95 

Silver Futures (SVFM22)  22.09 22.18 0.09 0.41 

ดชันดีอลลาร ์ 102.94 102.15 -0.79 -0.76 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,832   1,811  1,786 

        1,873   1,889  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   
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แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด  1,839-1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,832 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ระดบัต ่าสดุวานนี)้ ราคามีโอกาสดีดตวัขึน้ โดยหากไม่สามารถยืน
เหนือแนวต้าน 1,873  ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจเกิดแรงขายออกมาอีกครัง้ แต่หาก
หลดุแนวรับแรก แนวรับถดัไปจะอยูท่ี่ 1,811 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,811 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะ
ซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ 
1,839-1,832 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากหลดุแนวรับแรก สามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เน้นการเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใช้บริเวณ 1,839-1,832 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากหลดุให้ชะลอการเข้าซือ้ไปยงัโซนแนวรับถัดไป 1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ขณะที่หากราคาดีดตัวขึน้แบ่งปิดสถานะท าก าไรบางส่วนหากไม่ผ่าน 1,873 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผ่านได้สามารถถือตอ่ 
 



 

 

 (+) IMF เตือนพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครนท าเศรษฐกิจโลกแตกเป็นเส่ียงๆ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เตือนเศรษฐกิจโลกอาจแตกเป็น
เส่ียง ๆ จากผลพวงการรุกรานยเูครนของรัสเซีย โดยระบุวา่การสูญเสียบรูณภาพท่ีก่อตวัขึน้ตลอดช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาจะท าให้โลกยากจนลงและ
มีความเส่ียงมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อ านวยการ IMF ระบวุ่า นานาประเทศควรลดอุปสรรคทางการค้าเพ่ือบรรเทาภาวะขาดแคลน
และลดราคาสินค้า หลงัจากท่ีกว่า 30 ประเทศออกมาตรการจ ากดัการค้าในภาคอาหาร พลงังาน และสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ "ต้นทนุของความ
แตกแยกท่ีเพิ่มขึน้นัน้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงตอ่นานาประเทศ และประชาชนท่ีมีรายได้ทกุระดบัจะได้รับผลกระทบ" 

 (+) "ไบเดน" จ่อประกาศแผนความร่วมมือเศรษฐกิจ หวังคานอ านาจจีนในเอเชีย  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ เตรียมเปิดเผยแผนความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชียระหวา่งการเดนิทางเยือนภูมิภาค ท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนท่ีเพิ่มขึน้ การประกาศนโยบายกรอบเศรษฐกิจอิน
โด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เป็นหนึ่งในหวัใจส าคญัในการเยือนภูมิภาคเอเชียของปธน.ไบเดน ซึง่ประกอบด้วยเกาหลีใต้
เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมาและญ่ีปุ่ นในสัปดาห์นี ้ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นระบุว่า แผนเศรษฐกิจท่ีปธน.ไบเดนจะประกาศวนันีไ้ม่ได้เป็นข้อตกลง ทางการค้ารูป
แบบเดิม โดยการค้าเป็นเพียง "เสาหลัก" เสาหนึ่ง แต่จะครอบคลุมด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสร้างระบบซัพพลายเชนท่ียืดหยุ่นมากขึน้ การส่งเสริม
พลงังานสะอาด และการต่อต้านคอร์รัปชนั ขณะท่ีจีนนัน้ได้ท าข้อตกลงทางการค้าหลายฉบบัร่วมกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และพยายามแผ่ขยายอิทธิพ ล
ทางเศรษฐกิจไปทัว่โลกภายใต้แผนริเร่ิม "หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง" (BRI) 

 (+) ข้าหลวงสิทธิมนุษยชน UN เยือนจีนครั้งแรกในรอบ 17 ปี เล็งตรวจสอบมณฑลซินเจียง นางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิ
มนษุยชนแห่งสหประชาชาติ เร่ิมเดนิทางเยือนจีนในวนันี ้โดยนบัเป็นข้าหลวงใหญ่ฯ คนแรกท่ีเดนิทางเยือนจีนนบัตัง้แต่ปี 2548 ทา่มกลางความกงัวลว่า
อาจน าไปสู่การสนบัสนนุแทนท่ีจะเป็นการตรวจสอบข้อมลูด้านสิทธิมนษุยชนของจีนอย่างละเอียด ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ในระหวา่งการเดนิทาง
เยือนจีนเป็นเวลา 6 วนั นางบาเชเลต์จะเดนิทางเยือนมณฑลซนิเจียง ซึง่ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแห่งองค์การสหประชาชาต ิ(OHCHR) 
ระบเุม่ือปีท่ีแล้ววา่ มีชนกลุ่มน้อยมสุลิมอยุกร์ูส่วนใหญ่ถกูควบคมุตวั ทารุณกรรม และถกูบงัคบัใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย 

 (+) ปักกิ่งพบผู้ตดิโควดิใหม่มากสุดในระลอกนี ้ปชช.กังวลล็อกดาวน์อีกครัง้ กรุงปักก่ิงรายงานจ านวนผู้ตดิเชือ้โควิด-19 มากเป็นประวตักิารณ์ใน
ระลอกปัจจุบนั ท าให้เกิดความกังวลว่าปักกิ่งอาจล็อกดาวน์อีกครัง้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีพยายามก าจดัการแพร่ระบาดของโควิดในชมุชน ปักกิ่งรายงาน
พบผู้ติดเชือ้ 99 รายในวนัอาทิตย์ (22 พ.ค.) เพิ่มขึน้จาก 61 รายในวนัเสาร์ (21 พ.ค.) แม้จ านวนผู้ติดเชือ้รวมยงัต ่า แต่น่ีนบัเป็นหนึ่งในการพบผู้ติดเชือ้
รายใหม่ครัง้ใหญ่ท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ร่ิมเกิดการแพร่ระบาด โดยส่วนใหญ่ยงัพบผู้ตดิเชือ้ใหม่วนัละประมาณ 50 ราย 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบเยน ตลาดยังไม่มีปัจจัยชีน้ าชัดเจน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงแตะกรอบล่าง 127 เยนในรอบการซือ้ขายท่ีตลาดโกเกียว
ช่วงเช้าวนันี ้โดยตลาดยังไม่มีปัจจัยชีน้ าการซือ้ขายชดัเจน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 127.34-
127.37 เยน เทียบกบั 127.87-127.97 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.92-127.94 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค. 

 (-) นายกฯนิวซีแลนด์เตรียมเยือนสหรัฐ หวังส่งเสริมการค้า-การท่องเที่ยว ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์นของ
นิวซีแลนด์เตรียมน าคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนสหรัฐในสปัดาห์นี ้ภายใต้กลยุทธ์พลิกฟืน้ความสมัพนัธ์ของรัฐบาลเพ่ือสนบัสนนุการเติบโตด้านการ
ส่งออกและดงึนกัท่องเท่ียวเข้าประเทศอีกครัง้หลงัการแพร่ระบาดของโควิด-19 แถลงการณ์ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ระบุว่า คณะผู้แทนการค้าจะส่งเสริม
โอกาสทางการค้าและการท่องเที่ยวในสหรัฐ นายกฯอาร์เดิร์นกล่าวว่า สหรัฐถือเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อนัดบัสามและเป็นตลาดบริการขนาดใหญ่
ท่ีสดุของนิวซีแลนด์ โดยเสริมวา่สหรัฐยงัเป็นตลาดนกัทอ่งเท่ียวรายใหญ่อนัดบัสามของนิวซีแลนด์ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อีกด้วย 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข่าวควบรวมธุรกิจในเยอรมนี  หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นเยอรมนี ซึ่งได้รับ
อานิสงส์จากการผลักดันการท าข้อตกลงควบรวมกิจการในกลุ่มธุรกิจบริษัทซีเมนส์ เอจี ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 432.85 จุด 
เพิ่มขึน้ 1.75 จุด หรือ +0.41% หลงัปรับตวัลง 5 สปัดาห์ในรอบ 6 สปัดาห์ เน่ืองจากนกัลงทนุหลีกเล่ียงการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียง เพราะหวัน่วิตกเร่ือง
เศรษฐกิจถดถอย ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,179.84 จุด เพิ่มขึน้ 197.93 จุด หรือ +1.42% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
เปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,350.88 จดุ เพิ่มขึน้ 65.64 จดุ หรือ +1.04% 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 23 พ.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.พ.จาก  Ifo   93.0** 91.8 

 23.15น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 24 พ.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.1 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.3 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.8 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.6 57.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.9 55.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.9 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.9 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.4 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.   750K 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   12 14 

 23.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 25 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -3.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 พ.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday :  Ascension Day   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   -1.3% -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -1.9% -1.2% 

วนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง   2.0% 2.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.จากUoM   59.1 59.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ค.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 20 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


