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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,847.90-1,863.85 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้เลก็น้อย 3.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้แรงหนนุจากการ
เปิดเผยดชันี PCE ท่ีปรับตวั 6.3% ในเดือนเม.ย. ซึง่ถือว่าเป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีน้อยท่ีสดุตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2020 บ่งชีว้่าเงินเฟ้อของสหรัฐอาจผ่านพ้นระดบัสงูสดุไปแล้ว สง่ผลให้นกัลงทนุ
ยิ่งมองว่าเฟดอาจไม่จ าเป็นต้องคมุเข้มนโยบายการเงนิอย่างแขง็กร้าว ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจาก WHO เผยโรคฝีดาษลงิมีความเสี่ยงตอ่ระบบสาธารณสขุทัว่โลกอยู่ในระดบัปานกลาง 
หลงัจากมีรายงานพบผู้ตดิเชือ้ฝีดาษลงิแล้ว 257 ราย และตดิเชือ้ในประเทศท่ีปกตไิม่คอ่ยพบการระบาด ประกอบกบัผลส ารวจจากธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เผยว่านกัการเงินเกาหลีใต้
สว่นใหญ่ได้เลือกแรงกดดนัเงินเฟ้อเป็นปัจจยัเสี่ยงส าคญัท่ีสดุตอ่ระบบการเงินของเกาหลีใต้ จากราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีสงูขึน้และภาวะชะงกังนัด้านห่วงโซอ่ปุทานทัว่โลก อย่างไรก็ตามด้าน
ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ รวมไปถึง Bitcoin ได้ดีดตวัขึน้เกือบ 5% กลบัมายืนเหนือระดบั 30,000 ดอลลาร์ได้อีกครัง้ในช่วงบ่ายวนันี ้ประเดน็ดงักลา่วอาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับ
คืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เน่ืองจากตลาดทองค า ตลาดเงินและตลาดทนุของสหรัฐปิดท าการเน่ืองในวนัทหารผ่านศกึ ทัง้นีซ้ือ้ขายเพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดย
เปิดสถานะขาย หากราคาทองค าไมส่ามารถยืนเหนือบริเวณ 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางสว่นหากราคาไม่หลดุแนวรับบริเวณ 1,841-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
30-05-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.70 1,857.23 4.53 0.24 

Spot Silver ($) 22.10 22.05 -0.05 -0.23 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,190 30,100 -90 -0.30 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,180 30,070 -110 -0.36 

Gold Online Futures (GOM22) 1,861.60 1,860.20 -1.40 -0.08 

Silver Futures (SVFM22)  22.24 22.15 -0.09 -0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 101.68 101.43 -0.25 -0.24 

 

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:   
หากราคาทองค าไม่สามารถ break out  ผ่านแนวต้านบริเวณ  1,869  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุของสปัดาห์ที่ผ่านมา อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ให้
ราคาอ่อนตวัลงมา เบือ้งต้นประเมินแนวรับบริเวณ 1,847-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
หากราคายืน ระดบันีไ้ด้จงึจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุสถานะ
ซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,847-1,836 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตามหากราคาปรับตวัขึน้ผ่าน 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้หากราคาขึน้มาใกล้โซน 1,869 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทนุหากราคาผ่าน 1,869 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้
อาจพิจารณาแบ่งซือ้คืนเพื่อท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่หลุดแนวรับโซน 
1,847-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) รัสเซียโวประสบความส าเร็จในการทดสอบยงิขีปนาวุธน าวถีิความเร็วเหนือเสียง  กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยในวนันี ้(28 พ.ค.) ว่า 

รัสเซียประสบความส าเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวธุน าวิถี "เซอร์คอน" (Zircon) ท่ีมีความเร็วเหนือเสียงในระยะทางประมาณ 1,000 กม. (625 ไมล์) โดย

ถกูยิงจากทะเลบาเรนท์และเข้าโจมตีเป้าหมายในทะเลขาว ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิได้กล่าวถงึขีปนาวธุน าวิถีเซอร์

คอนวา่เป็นส่วนหนึ่งของระบบอาวธุรุ่นใหม่ท่ีไม่มีใครเทียบได้ โดยอาวธุที่มีความเร็วเหนือเสียงสามารถเดนิทางได้เร็วกวา่เสียงถึง 9 เท่า ทัง้นี ้กองทพัของ

รัสเซียเผชิญกบัการสูญเสียก าลงัคนและอุปกรณ์จ านวนมากในระหว่างการบุกโจมตียูเครนเป็นเวลา 3 เดือนซึง่รัสเซียเรียกว่าเป็นปฏิบตัิการ พิเศษ แต่

รัสเซียก็ยงัคงท าการทดสอบอาวธุระดบัสงูอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือแสดงให้โลกเหน็ถงึศกัยภาพในด้านเทคโนโลยีขีปนาวธุ 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน เหตุผู้ส่งออกญ่ีปุ่นเข้าซือ้เยน สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงสู่ระดบัประมาณ 127 เยนในตลาดโตเกียว เน่ืองจาก

ผู้ส่งออกญ่ีปุ่ นบางส่วนเข้าซือ้สกุลเงินเยน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 126.99-127.00 เยน เทียบ

กบั 127.04-127.14 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.13-127.14 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 

 (+) นักการเงินเกาหลีใต้ยกแรงกดดันเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเส่ียงทางการเงนิอันดับหน่ึง ผลส ารวจท่ีจดัท าโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ระบใุน

วนันี ้(30 พ.ค.) วา่ นกัการเงินเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามได้เลือกแรงกดดนัเงินเฟ้อเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีสุดต่อระบบการเงินของเกาหลีใต้ 

โดยแรงกดดนัเงินเฟ้อนัน้เกิดจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีสงูขึน้และภาวะชะงกังนัด้านหว่งโซอุ่ปทานทัว่โลก ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ แรงกดดนัเงินเฟ้อ

ดงักล่าวส่งผลให้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งเร่ิมด าเนินการคุมเข้มนโยบายการเงินและเกาหลีใต้ต้องประสบกับปัญหาหนีภ้าคครัวเรือน

จ านวนมหาศาล นอกจากนี ้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในระดบัสูงท่ีจะเกิดวกิฤตทางการเงินภายในเวลาหนึ่งปีอยู่ท่ี 26.9% ซึง่

เพิ่มขึน้จาก 12.5% ในผลส ารวจฉบบัก่อนหน้าท่ีจดัท าขึน้เม่ือ 5 เดือนก่อน 

 (-) จีนเผยอุตสาหกรรมเบาโตแกร่งช่วง 4 เดือนปีนี  ้สภาอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า การลงทุนในภาคธุรกิจหลักของอุตสาหกรรมเบา

เติบโตในระดบัเลขสองหลกั โดยหกภาคธุรกิจหลกั ซึง่รวมถงึการแปรรูปทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การผลิตอาหาร และหนงัสตัว์ เพิ่มขึน้

มากกว่า 20% ยอดจ าหน่ายสิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัในช่วง 4 เดือนแรก เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยยอดค้าปลีกธัญพืช น า้มัน และอาหาร รว มถึง

เคร่ืองดื่ม เพิ่มขึน้ 9.5% และ 10.4% ตามล าดบั เม่ือเทียบปีต่อปี ส่วนรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทอุตสาหกรรมเบา ซึง่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 

20 ล้านหยวน (ราว 102 ล้านบาท) เพิ่มขึน้ 9.9% เม่ือเทียบปีตอ่ปี รวมอยู่ท่ี 5.41 ล้านล้านหยวน ในไตรมาสแรกของปีนี ้ส านกัข่าวซนิหัวรายงานวา่ กลุ่ม

บริษัทในอตุสาหกรรมเบาท าก าไรรวม 3.01 แสนล้านหยวน เพิ่มขึน้ 1.2% เม่ือเทียบปีตอ่ปี ซึง่สวนทางกบัช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ท่ีลดลง 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนขานรับจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยพุ่งขึน้สู่ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 3 

สปัดาห์ เน่ืองจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของจีนช่วยหนนุความเช่ือมัน่นกัลงทนุต่อเน่ืองจากสปัดาห์ท่ีผ่านมา ขณะท่ี นกัลงทนุจบั

ตามองข้อมลูเศรษฐกิจท่ีมีก าหนดเผยแพร่ในสปัดาห์นี ้ซึง่รวมถึงเงินเฟ้อของเยอรมนี ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 444.72 จุด เพิ่มขึน้ 

0.79 จุด หรือ +0.18% โดยหุ้นปรับตวัขึน้เป็นวงกว้าง น าโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,572.80 จุด เพิ่มขึน้ 

110.61 จดุ หรือ +0.76% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,547.86 จดุ เพิ่มขึน้ 32.11 จดุ หรือ + 0.49%  

 (-) บิตคอยน์ดีดขึน้เหนือ 30,000 ดอลลาร์ / ดอจคอยน์พุ่ง 5% นลท.ช้อนซือ้หลังร่วงติดต่อหลายวัน ราคาบิตคอยน์ดีดตวัขึน้เกือบ 5% และ

กลบัมายืนเหนือระดบั 30,000 ดอลลาร์ได้อีกครัง้ในช่วงบ่ายวนันี ้เน่ืองจากนักลงทนุช้อนซือ้หลงัจากราคาร่วงลงหลุดจากระดบั 30,000 ดอลลาร์เป็น

เวลานานหลายวนั ณ เวลา 14.13 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้ 1 ,443 ดอลลาร์ หรือ +4.95% แตะท่ี 30,605 ดอลลาร์ ส่วนราคาเหรียญดอจ

คอยน์ได้พุ่งขึน้ 5% ช่วงเช้านี ้หลงัจากนายอีลอน มสัก์ ซีอีโอบริษัทเทสลา และบริษัทสเปซเอ็กซ์ เปิดเผยทางทวิตเตอร์วา่ สเปซเอ็กซ์ซึง่เป็นบริษัทส ารวจ

อวกาศของเขานัน้ จะเร่ิมรับช าระค่าสินค้าด้วยเหรียญดอจคอยน์ในอนาคตอันใกล้นี ้เช่นเดียวกับเทสลาท่ีรับดอจคอยน์ช าระค่าสินค้าผ่านร้ านค้า

ออนไลน์ตัง้แตเ่ดือนม.ค. 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)  
 

- - 

วนัองัคารท่ี 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   7.7% 7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   19.8% 20.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   55.8 56.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   103.9 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.7 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.4 54.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6 54.6 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหว้บ๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   210K 210K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน  
 

0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


