
 

 

26 May 2022 
 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,842.90-1,854.29 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยทองค าได้ท าจุดต ่าสดุของวนัท่ีแนวรับแรก 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนท่ีจะชะลอการร่วงลงและ
ดีดตวัขึน้เลก็น้อย หลงัจากเม่ือวานนีปิ้ดลดลง 13.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรงกดดนัจากการฟืน้ตวัขึน้ของดชันีดอลลาร์ ประกอบกบัรายงานการประชมุเดือนพ.ค.ของเฟด ระบวุ่าจะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้อีก 0.50% ในการประชุมเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยับวกจาก UNSC เตรียมลงมติเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรต่อเกาหลีเหนือตามท่ีสหรัฐผลกัดนั หลงัจากท่ี
เกาหลียิงขีปนาวธุรอบใหม่ 3 ลกูเม่ือวานนี ้อย่างไรก็ตามสกลุดอลลาร์แข็งคา่เทียบเยน ท่ีบริเวณกรอบลา่งถึงกลาง 127 เยน หลงัตลาดหุ้นสหรัฐปรับบวกเม่ือคืนนี ้นอกจากนี ้สมาคม SMMT 
ของอังกฤษเปิดเผยในวันนีว้่า การผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย. ลดลง 11% เม่ือเทียบรายปี เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนชิปและปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้เน่ืองจาก
วิกฤตการณ์ในยเูครน ประเดน็ท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัลบตอ่ราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกราย
สปัดาห์, ประมาณการครัง้ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2022 และยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เดือนเม.ย. ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้
ตามกรอบราคา เสี่ยงเปิดสถานะซือ้ หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,845-1,843 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้และให้ทยอยขายท าก าไรหากราคายงัไม่ยืนเหนือโซน 1,858-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
26-05-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.40 1,847.11 -5.29 -0.29 

Spot Silver ($) 21.96 21.83 -0.13 -0.59 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,220 30,040 -180 -0.60 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,260 30,050 -210 -0.69 

Gold Online Futures (GOM22) 1,860.90 1,850.30 -10.60 -0.57 

Silver Futures (SVFM22)  21.91 21.82 -0.09 -0.41 

ดชันดีอลลาร ์ 102.08 101.99 -0.09 -0.09 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

 ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,843   1,826  1,811 

        1,869   1,884  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
หากราคาทองค ายงัสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,845-1,843 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ท า
ให้มีแนวโน้มดันขึน้สู่บริเวณ 1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซน
ดังกล่าวขึน้ไป ต้องระวังแรงขายท าก าไรที่จะออกมา หากผ่านได้ ลุ้ นราคาขึน้ต่อ
ประเมินแนวต้านถดัไปที่ 1,884 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,843 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,845-1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป แตห่ากราคาปรับตวัขึน้ผ่าน 1,884 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เสี่ยงเปิดสถานะซือ้ โดยใช้บริเวณแนวรับ 1,845-1,843 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ และตดัขาดทนุหากหลดุ 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา และส าหรับนักลงทนุ
ที่ถือสถานะซือ้อยู่ แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,858-1,869 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ขึน้ไป หากผ่านได้สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
 



 

 

 (+) ยูเครนเผยรัสเซียยิงถล่มเมือง 40 แห่งในดอนบาส เส่ียงเส้นทางอพยพถูกตัด กองทพัยูเครนเปิดเผยว่า "ทหารรัสเซียได้ยิงปืนใหญ่ถล่มเมือง 40 

แห่งในแคว้นโดเนตสก์และลฮูนัสก์ สร้างความเสียและท าลายอาคารสถานท่ีของพลเรือนไป 47 แห่ง รวมถึงบ้านเรือนและโรงเรียน 38 หลงั ส่งผลให้มีพลเรือน

เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บอีก 12 ราย" แถลงการณ์ของกองก าลงัร่วมยูเครนระบวุ่า ยูเครนสามารถสกดัการโจมตีของศตัรูได้ 10 ครัง้ ท าลายรถถงัได้ 4 คนั 

และโดรนอีก 4 ล า รวมถึงสงัหารทหารรัสเซียไปได้ 62 นาย หลงัจากท่ีรัสเซียไมส่ามารถยึดกรุงเคียฟ รวมถึงเมืองคาร์คิฟ ซึง่เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของยเูครน

ได้นัน้ รัสเซียได้พยายามท่ีจะเข้าควบคมุภมูิภาคดอนบาส ซึง่เป็นท่ีตัง้ของแคว้นโดเนตสก์-ลฮูนัสก์  

 (+) UN จ่อโหวตมติคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเพิ่ม โทษฐานยิงขีปนาวุธไม่หยุดหย่อน  คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เตรียมลงมติใน

วนันี ้(26 พ.ค.) เพื่อเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรต่อเกาหลีเหนือตามท่ีสหรัฐผลกัดนั หลงัจากท่ีเกาหลียิงขีปนาวธุรอบใหม ่ขณะท่ีจีนซึ่งสามารถใช้สิทธิยบัยัง้หรือวี

โต้มตินัน้ระบุว่า การด าเนินมาตรการคว ่าบาตรเพิ่ม จะไม่ช่วยแก้ปัญหาใด ๆ เจ้าหน้าท่ีสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยว่า ร่างมติของ UN จะจ ากัดมากขึน้ต่อขีด

ความสามารถของเกาหลีเหนือในการพฒันาโครงการอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสงู (WMD) รวมถึงขีปนาวธุท่ีผิดกฎหมาย ซึง่จะท าให้การด าเนินมาตรการ

คว ่าบาตรมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  

 (+) "หลี่ เค่อเฉียง" ส่งสัญญาณจีนอาจพลาดเป้า GDP ที่ 5.5% ปีนี ้พิษโควดิฉุดศก. นายหลี่ เคอ่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในการประชุมฉกุเฉินใน

วนันีว้่า เศรษฐกิจของจีนในบางด้านอยู่ในภาวะท่ีย ่าแย่กว่าในปี 2563 ซึ่งเป็นปีท่ีโรคโควิด-19 เร่ิมแพร่ระบาด พร้อมกบัเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มความพยายาม

ในการลดอตัราการวา่งงานท่ีพุ่งขึน้ในขณะนี ้"สญัญาณบ่งชีท้างเศรษฐกิจของจีนลดลงอย่างมีนยัส าคญั โดยความยากล าบากในบางด้านนัน้รุนแรงกวา่ท่ีเรา

เคยเผชิญในปี 2563" นายหลี่กล่าวในการประชุมฉกุเฉินร่วมกบัตวัแทนของรัฐบาลท้องถ่ิน , รัฐวิสาหกิจ และบริษัทด้านการเงิน โดยในปี 2563 นัน้ เศรษฐกิจ

จีนขยายตวัเพียง 2.2% รัฐบาลอาจจะพลาดเป้าหมายการผลกัดนัตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้ขยายตวัท่ีระดบั 5.5% ในปีนี ้เน่ืองจาก

จีนยงัคงต้องใช้มาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 (+) ปักกิ่งพบติดเชือ้โควดิเพิ่มต่อเน่ือง กรุงปักกิ่งพบผู้ตดิเชือ้โควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง สง่ผลให้เมืองหลวงของจีนแห่งนีเ้ผชิญกบัการ

แพร่ระบาดเป็นเวลานานนบัเดือน ทัง้นี ้กรุงปักก่ิงพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหมอ่ีก 45 รายในวนัพธุท่ี 25 พ.ค. หลงัจากพบ 47 รายในวนัองัคารท่ี 24 พ.ค. โดย

แม้วา่ตวัเลขดงักลา่วยงัคงอยู่ในระดบัต ่า แตเ่มื่อพิจารณาในช่วงเวลากวา่ 1 เดือนพบวา่ ยอดผู้ ติดเชือ้ในกรุงปักก่ิงท าสถิติสงูสดุเป็นประวติัการณ์ 

 (-) อังกฤษผลิตรถยนต์ลดลง 11% เดือนเม.ย. เหตุขาดแคลนชิป-พิษสงครามยูเครน สมาคมผู้ผลิตและผู้ ค้ารถยนต์ (SMMT) ขององักฤษเปิดเผยใน

วนันีว้่า การผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย. ลดลง 11% เมื่อเทียบรายปี เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนชิปและปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้

เน่ืองจากวิกฤการณ์ในยเูครน ทัง้นี ้SMMT ระบวุา่ ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย.ขององักฤษอยู่ท่ีระดบั 60,554 คนั เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนเม.ย.ปีท่ีแล้ว

ซึง่อยู่ท่ี 68,306 คนั ขณะท่ีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีสดัสว่นกว่า 1 ใน 4 ของยอดการผลิตโดยรวม  นายไมค์ ฮอว์ส ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารของ SMMT กลา่ววา่ อตุสาหกรรมรถยนต์ขององักฤษก าลงัเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีสร้างความเสียหายต่อผลผลิตและความสามารถในการ

แขง่ขนั 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับอานิสงส์ราคาน า้มันพุ่ง หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลงังาน หลงัราคาน า้มนัปรับตวัขึน้ แม้

ความเช่ือมัน่นกัลงทุนยงัคงอ่อนแอ เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่สญัญาณคมุเข้มนโยบายการเงินแบบต่อเน่ือง เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 

600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 434.41 จุด เพิ่มขึน้ 0.10 จดุ หรือ +0.02% โดยหุ้นกลุม่พลงังานปรับตวัขึน้ 0.8% เน่ืองจากราคาน า้มนัปรับตวัขึน้จากภาวะอปุทาน

ตึงตวั, ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,025.44 จุด เพิ่มขึน้ 17.51 จุด หรือ +0.13% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

6,301.49 จดุ เพิ่มขึน้ 2.85 จดุ หรือ +0.05% 

 (-) JPMorgan มองว่าราคายุติธรรมของ BTC อยู่ที่  $38,000 ราคาปัจจุบันนัน้ต ่าเกินไป ธนาคารยักษ์ใหญ่ JPMorgan ได้เปิดเผยราคายุติธรรมของ 

Bitcoin (BTC) อยู่ท่ี $38,000 ซึ่งสงูกว่าระดบัปัจจบุนัท่ีประมาณ $29,500 ถึง 28% ซึ่งตามบนัทึกของธนาคารท่ีออกให้กบัลกูค้าเมื่อวนัพธุ “การปรับฐานของ

ตลาด crypto ในเดือนท่ีผ่านมาดูเหมือนกับการยอมจ านนมากกว่าเมื่อเทียบกบัเดือนมกราคม/กุมภาพนัธ์ปีท่ี แล้ว และในอนาคต เราจะเห็นข้อดีของตลาด 

Bitcoin และ crypto โดยรวมมากขึน้” กลา่วโดยนกัยทุธศาสตร์ธนาคาร Nikolaos Panigirtzoglou เป็นผู้ เขียนหลกัของเอกสารนัน้  

 

 

 

 

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.   0.3%** 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.4%** 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -1.0M** -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 

 
 

 

 


