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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบ 1,854.90-1,868.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดบวกอีก 12.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงหนนุจากการอ่อนค่า
ของสกลุเงินดอลลาร์ และการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร หลงัจากท่ี นาง คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่าอตัราดอกเบีย้ในยูโรโซนน่าจะกลบัมาอยู่ในแดนบวกภายในสิน้ไตรมาสท่ี 3 
ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยับวกจากกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ น เผยเม่ือวานนีเ้คร่ืองบินทิง้ระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนและรัสเซียจ านวน 6 ล าได้บินซ้อมรบร่วมกันเหนือน่านน า้ใกล้กบัประเทศญ่ีปุ่ น 
ซึง่เช่ือว่าเป็นการกระท าประท้วงการประชุมกลุม่ Quad ท่ีจดัขึน้ในกรุงโตเกียว พร้อมเผยว่าญ่ีปุ่ นไม่อาจมองข้ามการกระท าท่ีเพิ่มความตงึเครียดให้กับภูมิภาคเอเชียตะวนัออก ในขณะท่ี
รัสเซียได้เพิ่มความตงึเครียดในยูเครนไปแล้ว ด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดพลิกกลบัสูแ่ดนบวกจากแรงช้อนซือ้ของนกัลงทนุ อีกทัง้ดอลลาร์แข็งคา่เทียบเยนแตะระดบั 127 เยน ประเด็นดงักลา่ว
อาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีต้ดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทน และยอดสัง่ซือ้สนิค้าคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย., สตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศ
ด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) รวมถึงตดิตามการเปิดเผยรายงานการประชมุเฟด ประจ าวนัท่ี 3-4 พ.ค. ทัง้นีเ้ข้าซือ้เพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้ด้วยความระมดัระวงั เน่ืองจากเม่ือราคาขยบัขึน้มีแรงขาย
ท าก าไรเพิ่มขึน้ โดยเข้าซือ้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1,849-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,870-1,878 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
25-05-2022 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,865.50 1,857.50 -8.00 -0.43 

Spot Silver ($) 22.08 21.88 -0.20 -0.91 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,140 30,220 80 0.27 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,100 30,260 160 0.53 

Gold Online Futures (GOM22) 1,860.20 1,861.10 0.90 0.05 

Silver Futures (SVFM22)  21.92 21.92 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 101.77 102.21 0.44 0.43 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,849   1,836  1,820 

        1,878   1,891  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  แม้ว่าราคาจะสร้างระดบัสงูสุดใหม่จากวันก่อนหน้าแต่เม่ือ
ราคาขยบัขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลบัออกมา หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดบั 
1,870-1,878 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อย่างมัน่คง อาจเกิดแรงขายกดดนัให้ลดลงมาเพ่ือ
สะสมแรงซือ้อีกครัง้ แตห่ากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือโซนแนวรับระดบั 1,849-
1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ ระยะสัน้ราคาจะยงัคงมีแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึน้  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,870-1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,849-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,891 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New หากสามารถยืนเหนือ 1,849-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซือ้ 
โดยตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส าหรับการปิดสถานะซือ้
เพ่ือท าก าไรอาจพิจารณาดบูริเวณ 1,870-1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านขึน้ไป
ให้ชะลอการปิดสถานะซือ้ออกไป 
 



 

 

 (+) ญ่ีปุ่นกังวลหนักหลังจีน-รัสเซียซ้อมรบ วอนรับผิดชอบสันติภาพ-ความม่ันคง นายโนบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นเปิดเผย

วา่ เม่ือวานนี ้(24 พ.ค.) เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิทางยทุธศาสตร์ของจีนและรัสเซียจ านวน 6 ล าได้บนิซ้อมรบร่วมกนัเหนือน่านน า้ใกล้กบัประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เช่ือ

วา่เป็นการกระท าประท้วงการประชมุกลุ่ม Quad ท่ีก าลงัจดัขึน้ในกรุงโตเกียว ของผู้น าญ่ีปุ่ น, สหรัฐ, ออสเตรเลีย และอินเดีย ด้านนายฮิโรคาสุ มตัสึโนะ 

หวัหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นระบใุนการแถลงข่าวในวนันีว้า่ ญ่ีปุ่ นไม่อาจมองข้ามการกระท าท่ีเพิ่มความตงึเครียดให้กบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออก 

และได้เรียกร้องอย่างหนกัให้จีนต้องรับผิดชอบในการรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงของประชาคมระหวา่งประเทศ 

 (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 3 ลูกเช้านี ้ส่งท้าย "ไบเดน" ปิดจ็อบเยือนเอเชีย กองทพัเกาหลีใต้และเจ้าหน้าท่ีญ่ีปุ่ นยืนยนัว่า เกาหลีเหนือได้ยิง

ขีปนาวธุ 3 ลูก โดยคาดว่าเป็นขีปนาวธุทิง้ตวั (ballistic missile) ในระยะเวลาห่างกนัไม่นานนกั ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีญ่ีปุ่ นคาดการณ์ว่า ขีปนาวธุเหล่านีถู้ก

ยิงตกในพืน้ท่ีนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ น ซึง่เกิดขึน้เพียงไม่ก่ีชัว่โมงหลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ เสร็จสิน้การเดินทางเยือนภูมิภาค

เอเชีย โดยภายหลงัเหตุการณ์ดงักล่าว ท าเนียบขาวได้เปิดเผยว่า นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติสหรัฐได้พูดคยุทางโท รศพัท์กับ

นายคมิ ซงั-ฮาน ท่ีปรึกษาด้านความมัน่คงแห่งชาติของเกาหลีใต้ เพ่ือหารือกนั ซึง่ระบุวา่ "ทัง้สองประเทศประณามการทดสอบขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ 

และมุ่งมัน่ท่ีจะประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดตอ่ไป อีกทัง้ นายซลัลิแวนยงัได้เน้นย า้อีกครัง้ถงึความมุ่งมัน่อย่างแน่วแน่ของสหรัฐในการปกป้องเกาหลีใต้" 

 (+) สวีเดน-ฟินแลนด์ เตรียมเข้าร่วมประชุมนาโตในเดือนมิ.ย.นี  ้นายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน เปิดเผยในระหว่างการประชุมสภา

เศรษฐกิจโลก (WEF) ท่ีเมืองดาวอสวนันี ้(24 พ.ค.) ว่า สวีเดนและฟินแลนด์จะเข้าร่วมการประชมุนาโตท่ีจะมีขึน้ในเดือนหน้า ณ กรุงมาดริด ในวนัท่ี 28-

30 มิ.ย. นี ้หลงัทัง้ 2 ประเทศ ถูกดดนัให้ต้องเร่งเข้าร่วมองค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเม่ือวนัท่ี 

24 ก.พ. ท่ีผ่านมา 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน นลท.ช้อนซือ้หลังดอลล์ร่วงต ่าสุดในรอบ 1 เดือน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแตะระดบั 127 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาด

โตเกียวช่วงเช้า เน่ืองจากนกัลงทนุช้อนซือ้หลงัจากดอลลาร์ร่วงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบ 1 เดือน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 

ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 127.03-127.04 เยน เทียบกบั 126.80-126.90 เยนและ 127.27-127.29 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) ดาวโจนส์-Nasdaq ฟิวเจอร์ดีดขึน้กว่า 100 จุดเช้านี ้จับตาผลประกอบการ-ข้อมูลศก. ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ และดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ ดีด

ตวัขึน้กวา่ 100 จดุในช่วงเช้านี ้โดย Nasdaq ฟืน้ตวัหลงัจากท่ีร่วงลงกว่า 2% เม่ือคืนนี ้(24 พ.ค.) ณ เวลา 11.20 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์

พุ่งขึน้ 138 จดุ หรือ +0.43% แตะที่ 32,018 จดุ ขณะที่ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ พุ่งขึน้ 111.25 จดุ หรือ +0.95% แตะที่ 11,882.25 จดุ 

 (-) ตลาดหุ้ นเอเชียปิดบวก จับตาเฟดเผยรายงานการประชุมวันนี ้ ตลาดหุ้ นเอเชียพลิกกลับปิดแดนบวก จากแรงช้อนซือ้ของนักลงทุน 

ขณะเดียวกัน นกัลงทุนยังรอดูรายงานการประชุมเดือนพ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนันี ้เพ่ือหาสัญญาณบ่งชีถ้ึงแนวโ น้มการปรับขึน้อตัรา

ดอกเบีย้ โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 36.54 จดุ หรือ +1.19% รับความหวงัจีนกระตุ้นศก., ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดบวก 59.17 จดุ หรือ 

+0.29% และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 11.35 จดุ หรือ 0.44% น าโดยหุ้นบ.ชีวภาพ-เคมี มีเพียงตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิที่ปิด

ลบ 70.34 จดุ หรือ -0.26% จากสกลุเงินเยนแข็งคา่ฉดุหุ้นส่งออก 

 (+/-) EU ถูกจีเ้ร่งคว ่าบาตรน า้มันรัสเซีย หลังยังตัดสินใจไม่ได้ นายวลัดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานบริหารของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) 

ฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยวา่ "เราจ าเป็นต้องตดัสินใจโดยเร็ว ไม่เช่นนัน้ เราจะตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ขณะที่เราหาทางช่วยเหลือแก่ยูเครนนัน้ 

แตก่็ยงัสร้างรายได้เป็นแหล่งทนุในการท าสงครามให้รัสเซียด้วย ซึง่เราจ าเป็นต้องหยดุ" อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกของ EU ไม่สามารถบรรลฉุันทามติ

ในเร่ืองนีไ้ด้ เน่ืองจากนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) เผยวา่ "สมาชิก EU บางประเทศ อาทิเช่น ฮงัการี ไม่เหน็ด้วย

เพราะไม่มีพรมแดนติดกับทะเล ท าให้ต้องมีการลงทุนในการสร้างท่อส่งน า้มันเพิ่ม ขณะท่ีบางประเทศต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลั่น แ ละ

พลงังานหมนุเวียน" ขณะเดียวกนั EU เองก็ยงัต้องพึ่งพลงังานจากรัสเซียเป็นอย่างมาก โดยน า้มัน 30% และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอีก 15% น าเข้าจาก

รัสเซีย 

  

 

 

 

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   54.7** 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.3** 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.4** 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.3** 57.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.6** 55.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.8** 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.5** 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.5** 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.   591K** 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   -9** 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 ข้อมลูวนัที ่20 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


