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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัคอ่ยๆเคลื่อนไหวในลกัษณะไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,847.90-1,860.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีไ้ด้ปิดลดลงเลก็น้อย 3.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีแรง
กดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ท่ีดีดตวัสู่ระดบั 2.758% ขณะท่ีวนันีปั้จจยัหนนุจาก WHO ลงมติเพ่ือประณามรัสเซียอย่างรุนแรง จากการใช้ปฏิบตักิารทาง
ทหารรุกรานยูเครน รวมถึงโจมตีสถานพยาบาล ประกอบกับ NBS รายงานว่าก าไรของภาคอุตสาหกรรมจีนลดลง 8.5% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการร่วงลงรุนแรงท่ีสุด
นบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค. 2563 และสวนทางกบัในเดือนมี.ค.ท่ีพุ่งขึน้ 12.2% อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก ตามตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 500 จดุ ขานรับผลประกอบการท่ี
แข็งแกร่ง รวมทัง้รายงานการประชมุเฟด ท่ีสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด อีกทัง้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้ใกล้แตะระดบั 127 เยนในตลาดโตเกียว ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็น
ปัจจยักดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยดชันีการใช้จ่ายสว่นบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนเม.ย., รายได้และการใช้จ่ายสว่นบคุคลเดือน
เม.ย., สตอ็กสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่ รวมถึงดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกวง่ตวั หากราคาปรับตวัขึน้เข้าใกล้โซนแนวต้าน 
1,858-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะน าจบัตาแรงขายท าก าไรหากไม่ผ่านสามารถเปิดสถานะขาย หรือลดพอร์ตสถานะซือ้ลง โดยรอเข้าซือ้ใหม่ในโซน 1,836-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
27-05-2022 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,849.40 1,858.80 9.40 0.51 

Spot Silver ($) 21.98 22.26 0.28 1.27 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,040 30,190 150 0.50 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,050 30,180 130 0.43 

Gold Online Futures (GOM22) 1,849.80 1,862.20 12.40 0.67 

Silver Futures (SVFM22)  21.82 22.24 0.42 1.92 

ดชันดีอลลาร ์ 101.76 101.72 -0.04 -0.04 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,836   1,818  1,803 

        1,869   1,884  1,909 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:   
วานนีร้าคาท าระดบัต ่าสดุใหมจ่ากวนัก่อนหน้า หากวนันีร้าคาทองค ายงัไมส่ามารถ
ยืนเหนือโซน 1,858-1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดบัสงูสดุ
ของสปัดาห์นี)้ อาจส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรระยะสัน้เพ่ิมขึน้ ส าหรับวนันีป้ระเมิน
แนวรับระยะสัน้ในโซน 1,841-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากยืนไม่ได้ประเมินแนวรับ
ถดัไปบริเวณ 1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

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

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,841-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาปรับตวัขึน้ผา่น 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เน้นเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกวง่ตวั แนะน าเปิดสถานะขายหากราคา
ไมผ่่านแนวต้านบริเวณ 1,858-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากผ่าน 1,869 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) ปิดสถานะขายท าก าไรหากราคาออ่นตวัลงไม่หลดุแนวรับโซน 
1,841-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากยืนไมไ่ด้สามารถถือสถานะขายตอ่ 
 



 

 

 (+) เวิลด์แบงก์ชีส้งครามรัสเซีย-ยูเครนอาจฉุดเศรษฐกิจโลกถดถอย นายเดวิด มัลพาส ประธานธนาคารโลกเปิดเผยเม่ือวนัพุธ (25 พ.ค.) ว่า 
สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับราคาอาหารและพลังงาน รวมถึงการขาดแคลนปุ๋ ยนัน้ อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยทัว่โลก "เม่ือพิจารณาผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศทัว่โลก (global GDP) มันยากท่ีเราจะหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอย" นายมัลพาส
กล่าว พร้อมทัง้คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของยเูครนและรัสเซียจะหดตวัลงอย่างมาก ในขณะท่ีเศรษฐกิจยุโรป, จีน และสหรัฐ จะชะลอตวัลง นายมลัพาส
กล่าววา่ ประเทศก าลงัพฒันาก าลงัได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการขาดแคลนปุ๋ ย อาหาร และพลงังาน และระบวุ่า "ล าพงัราคาน า้มนัท่ีเพิ่มสูงขึน้เป็น
เท่าตวัก็เพียงพอแล้วท่ีจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย"ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เม่ือเดือนท่ีแล้วธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์การ
เตบิโตของเศรษฐกิจโลกปี 2565 ลงเกือบ 1% เหลือ 3.2% จากเดมิที่คาดไว้ท่ี 4.1% อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยเูครน 

 (+) สหรัฐท้าทายจีนอีกครัง้ เตรียมจัดเจรจาด้านเศรษฐกิจกับไต้หวัน ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในระบวุา่ สหรัฐและไต้หวนั
เตรียมประกาศจัดการเจรจาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการท้าทายจีนครัง้ใหม่ หลังจากท่ีจีนเคยออกมาเตือนสหรัฐเก่ี ยวกับ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีต่อไต้หวนั ทัง้นี ้การเจรจาจะมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีจะครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้า การท างานของห่วงโซ่อุปทาน และการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
องค์ประกอบของข้อตกลงดงักล่าวคล้ายคลึงกบักรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซฟิิกท่ีประกอบด้วยสมาชิก 13 ประเทศ นอกจากนี ้แหล่งข่าว
วงในรายงานวา่ ขณะท่ีกลุ่มสมาชิกสภานิติบญัญัติของสหรัฐต้องการให้ไต้หวนัเข้าร่วมในกลุ่มดงักล่าว แต่ก็ต้องถูกคดัค้านจากบางประเทศ ท่ีตดัสินใจ
ไม่ให้ไต้หวนัเข้าร่วมกลุ่ม เน่ืองจากวติกวา่จะถกูจีนตอบโต้ 

 (+) อนามัยโลกเผยฝีดาษลิงลามแล้วกว่า 20 ประเทศ แต่ยังคุมได้-แนะเฝ้าระวังเพิ่ม องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยในวนัพฤหสับดี (26 
พ.ค.) ว่าโรคฝีดาษลิงแพร่ระบาดไปแล้วมากกวา่ 20 ประเทศ พร้อมทัง้เรียกร้องให้นานาชาตเิพิ่มการเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ดงักล่าว แพทย์หญิงมาเรีย แวน 
เคอร์คอฟ หวัหน้าด้านเทคนิคของ WHO เปิดเผยว่า มีการตรวจพบผู้ ติดเชือ้ท่ียืนยันแล้วราว 200 รายและผู้ มีอาการต้องสงสัยมากกว่า 100 รายใน
ประเทศท่ีปกติแล้วมักไม่มีการแพร่ระบาด พร้อมทัง้ระบุว่า รายงานจ านวนผู้ ติดเชือ้ดังกล่าวจะเพิ่มขึน้หลังจากท่ี เพิ่มการเฝ้าระวงั หลังกระทรวง
สาธารณสขุสเปนพบผู้ ป่วยโรคฝีดาษลิงที่ยืนยนัผลในประเทศแตะ 84 ราย เม่ือวานนี ้(26 พ.ค.) หลงัจากตรวจพบผู้ ป่วยเพิ่มอีก 25 ราย 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก กลุ่มเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมหนุนตลาด ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยมีแนวโน้มปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นวนัท่ี
สาม เน่ืองจากนักลงทุนมีความเช่ือมั่นมากขึน้ หลังคลายความกังวลท่ีว่า ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ จะคุมเข้มนโยบายการเงินมากกว่าท่ี ส่ง
สญัญาณไว้ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 438.57 จุด เพิ่มขึน้ 0.86 จุด หรือ +0.20% โดยได้รับแรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของตลาด
หุ้นวอลล์สตรีทเม่ือวานนี ้และตลาดหุ้นเอเชียบวกขึน้ส่วนใหญ่ในวนันี ้ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,289.53 จุด เพิ่มขึน้ 58.24 จุด 
หรือ +0.41% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,445.25 จดุ เพิ่มขึน้ 34.67 จดุ หรือ +0.54%  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ ขานรับผลประชุมเฟดตามคาด  ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิด
บวกในวันพฤหัสบดี (26 พ.ค.) ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทค้าปลีก รวมทัง้รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท่ี
สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของตลาด นอกจากนี ้ตลาดยงัขานรับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4/2565 ของบริษัทอาลีบาบาท่ีดีกว่าคาดการณ์
ด้วย โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 7.13 จุด หรือ +0.23%, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดพุ่ง 581.16 จุด หรือ +2.89%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิก
เกอิปิดบวก 176.84 จดุ หรือ +0.66% และ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ คอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 25.60 จดุ หรือ +0.98% 

 (-) ยอดค้าปลีกออสซ่ีพุ่งสูงสุดเป็นประวัตกิารณ์ สะท้อนเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแกร่ง ส านกังานสถิตแิหง่ชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานในวนันีว้่า ยอด
ค้าปลีกเดือนเม.ย.พุ่งแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ และท าสถิตเิพิ่มขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 ซึง่บ่งชีว้่าภาคครัวเรือนของออสเตรเลียยงัคงจบัจ่าย
ใช้สอย แม้คา่ครองชีพปรับตวัสงูขึน้เน่ืองจากราคาเชือ้เพลิงและสินค้าประเภทอ่ืน ๆ พุ่งขึน้ก็ตาม ทัง้นี ้ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.ปรับตวัขึน้ 0.9% แตะระดบั
สงูสุดเป็นประวตัิการณ์ท่ี 3.39 หม่ืนล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.41 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยข้อมลูดงักล่าวช่วยหนนุสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งคา่ขึน้ในช่วงเช้านีด้้วย ข้อมลูดงักล่าวสะท้อนให้เห็นวา่เศรษฐกิจออสเตรเลียฟืน้ตวัอย่างตอ่เน่ือง และบรรดาผู้บริโภคก าลงัปรับตวัเพ่ือรับมือกบัภาวะ
เงินเฟ้อท่ีสงูขึน้ รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัขึน้ และตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีชะลอตวัลง  

 

 
 

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   -1.5%** -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K** 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -3.9%** -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 

 
 

 

 


