
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,778 1,760 

1,834 1,851 1,868 

   

 

สรุป  ราคาทองค าในวนัศกุรท์ี่ผา่นมาปิดปรบัตวัลดงลดลง  10.82  ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน  ทัง้นี ้ ในระหว่างวนัราคาทองค าพยายามฟ้ืนตวัขึน้เป็นระยะ  โดยดีดตวัขึน้
ทดสอบระดับสงูสุดบริเวณ 1,828.69 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ โดยไดร้บัแรงกดดันจากดัชนีค่าเงินดอลลารท์ี่แข็งค่าขึน้แตะ 105.01 ซึ่งเป็น
ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ธ.ค. 2002  ท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกดัเงินเฟ้อและแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยัจากความ
วิตกเกี่ยวกับการชะลอทางเศรษฐกิจทั่วโลก  ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตัวจากระดับต ่าสุดบริเวณ 2.815% สู่ระดับ 2.928% ขณะที่นักลงทุนกลบัมา
เปิดรบัความเสี่ยง โดยกลบัเขา้ซือ้หุน้จนส่งผลใหด้ชันีดาวโจนสปิ์ดเพิ่มขึน้ 466.36 จุด หรือ +1.47%, ดชันี S&P500 ปิด +2.39% และดชันี Nasdaq ปิด +3.82% พรอ้มเทขายพนัธบตัรในฐานะ
สินทรพัยป์ลอดภัยซึ่งผลกัดันใหอ้ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัฟ้ืนตัวขึน้จนเป็นปัจจัยกดดันทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ปัจจยัที่กล่าวมา
กดดนัใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 3 เดือนบริเวณ  1,799.22 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะฟ้ืนตวัขึน้บา้งในช่วงปลายตลาดโดยไดร้บัแรงหนนุจาก ดชันีความ
เชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัจากม.มิชิแกนที่ดิ่งลงเกินคาดสู่ระดบั 59.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนส.ค.2011 ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง -4.93 ตนั  ส  าหรบัวนันี ้
ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)ของสหรฐั และถอ้ยแถลงของนายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1828.69 1799.22 1821.50 1810.68 -10.82 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,849.60 21.78 103.88 

MA 50 Days 1,922.72 24.21 100.64 

MA 200 Days 1,836.94 23.61 96.36 

RSI 9 Days 26.08 29.35 72.81 

RSI 14 Days 30.37 29.72 71.96 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,055.89 -4.93 

ishare 17,685.22 -57.42 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8429 -0.5606 0.8886 

10 วัน 0.9117 0.1903 0.8334 

20 วัน 0.9792 -0.1033 0.9107 

50 วัน 0.9484 0.3335 0.6927 

100 วัน 0.8662 0.7956 -0.4337 

200 วัน 0.7373 0.8463 -0.6798 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,834-1,851 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,799-1,794 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

หลังจากราคาอ่อนตัวลงอาจมีแรงซือ้ดันใหร้าคาปรบัตัวเพ่ิมสูงขึน้ แต่เม่ือราคาเขา้ใกลแ้นวต้านโซน 
1,834-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจมีแรงขายออกมาเพ่ิมขึน้หากไม่ผ่านราคาอาจอ่อนตัวลงอีกครัง้  
เบือ้งตน้มีแนวรบัระยะสัน้ที่ 1,799-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่ได ้ประเมินว่าเป็นการอ่อนตวัลง
ต่อทดสอบแนวรบัโซน 1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ยูเครนเผยมีการยิงขีปนาวุธใส่พื้นที่ทางทหารฝ่ังชายแดนโปแลนด ์ นายแม็กซิม โคซิตสกี ผูว่้าการแควน้ลวิว เผยว่า มีการยิงขีปนาวุธโจมตี
โครงสรา้งพืน้ฐานทางการทหารรวม 4 ครัง้ในเมืองยาโวริฟ ทางตะวนัตกของยูเครน ใกลช้ายแดนโปแลนด ์เมื่อช่วงเชา้วนัอาทิตย ์(15 พ.ค.) "เป้าหมายถูก
ท าลายจนราบคาบ" นายโคซิตสกีระบุในแอปเทเลแกรม  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ก่อนหนา้นี ้หน่วยบญัชาการทางอากาศของยเูครนเผยว่า มีการยิง
ขีปนาวธุหลายลกูจากทะเลด าใส่แควน้ลวิวในช่วงเชา้ตรูข่องวนัอาทิตยต์ามเวลาทอ้งถิ่น 

• (+) ข่าวกรองยูเครนคาดสงครามจบภายในสิ้นปีนี้-เกิดรัฐประหารโค่นล้มปูติน  หนังสือพิมพ์เดลีเมลร์ายงานว่า เจ้าหนา้ท่ีระดับสูงของยูเครน
เปิดเผยเมื่อคืนวันศุกร ์(13 พ.ค.) ว่า กระบวนการก่อรฐัประหารเพื่อโค่นลม้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูตินแห่งรสัเซียได้เริ่มขึน้แล้ว และรสัเซียจะแพ้
สงครามภายในสิน้ปีนี ้ นายพลคีรีโล บูดานอฟ หวัหนา้หน่วยข่าวกรองของยูเครนกล่าวว่า เขาเชื่อว่าจุดเปลี่ยนของความขดัแยง้จะเกิดขึน้ในช่วงปลายฤดู
รอ้นนี ้(มิ.ย.-ส.ค.) และในท่ีสดุปธน.ปตูินก็จะถกูปลดจากต าแหน่ง 

• (+) รัสเซียระงับส่งออกกระแสไฟฟ้าให้ฟินแลนด ์มีผลพรุ่งนี้ Fingrid ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าของฟินแลนด ์เปิดเผยว่า Inter RAO ซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าของ
รสัเซีย จะยุติการส่งออกกระแสไฟฟ้าให้กับฟินแลนด์ตั้งแต่เวลา 01.00 น.ของวันท่ี 14 พ.ค.ตามเวลาท้องถิ่น  แถลงการณ์ระบุว่า การระงับการส่ง
กระแสไฟฟ้าดงักล่าวมีสาเหตจุากปัญหาในการช าระค่ากระแสไฟฟ้าใหแ้ก่ Inter RAO 

• (+) ผลส ารวจม.มิชิแกนชีค้วามเชื่อมั่นผู้บริโภคต ่าสุดรอบกว่า 10 ปี  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐั
ด่ิงลงสู่ระดบั 59.1 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนส.ค.2554 และต ่ากว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์ระดบั 64.0 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าทรงตัวในเดือนเม.ย.   กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยในวนันีว่้า ดชันีราคาน าเขา้ทรงตวัในเดือนเม.ย. หรือเพิ่มขึ ้น 0% 
เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นกัวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 0.6% หลงัจากพุ่งขึน้ 2.9% ในเดือนมี.ค 

• (+) บิตคอยน-์อีเธอเรียมฉุดมารเ์ก็ตแคปคริปโทฯหายวับ 1 ล้านล้านดอลลใ์น 6 เดือน  วอลลส์ตรีท เจอรน์ัล (WSJ) รายงานเมื่อวนัศุกร ์(13 พ.ค.) 
ว่า มลูค่าตามราคาตลาด (market capitalization) ของคริปโทเคอรเ์รนซีไดส้ญูหายไปมากกว่า 1 ลา้นลา้นดอลลารแ์ลว้ในเวลาเพียง 6 เดือน เนื่องจากนัก
ลงทุนเทขายคริปโทฯ ท่ามกลางความกังวลมากขึน้เก่ียวกับสินทรพัยเ์สี่ยง  บิตคอยนแ์ละอีเธอเรียมแตะระดบัสงูเป็นประวตัิการณท่ี์ 67,802 ดอลลารแ์ละ 
4,800 ดอลลารต์ามล าดบัในเดือนพ.ย.ปีท่ีแลว้ แต่ ณ วนัท่ี 13 พ.ค. 2565 บิตคอยนแ์ละอีเธอเรียมร่วงลงแลว้ 58% และ 60% ตามล าดบัจากระดบัสงูสดุ 
ซึ่งก็ส่งผลใหมู้ลค่าตลาดคริปโทฯ หายไปกว่า 1 ลา้นลา้นดอลลารใ์นช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา  ทั้งนี ้มารเ์ก็ตแคปคริปโทฯ ร่วงลงราวครึง่หน่ึงจากระดบัสูงสุด
ครัง้ก่อน โดย ณ วนัท่ี 13 พ.ค. 2565 มารเ์ก็ตแคปคริปโทฯ อยู่ท่ีราว 1.2 ลา้นลา้นดอลลาร ์

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจแย่กว่าคาด  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัศุกร ์(13 พ.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนขายดอลลาร ์หลงัการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรฐั  ทัง้นี ้ ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.28% แตะท่ี 104.5620  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิสท่ี
ระดับ 1.0026 ฟรงัก ์จากระดับ 1.0045 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ีระดับ 1.2932 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.3070 ดอลลาร์
แคนาดา แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดับ 129.30 เยน จากระดับ 128.12 เยน ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดับ 1.0407 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0370 ดอลลาร,์ เงินปอนดแ์ข็งค่าแตะที่ระดบั 1.2242 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2174 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าสู่ระดบั 
0.6923 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6831 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก นลท.คลายวิตกเงินเฟ้อ-เศรษฐกิจถดถอย  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวันศุกร ์(13 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุน
ขานรบัสัญญาณท่ีบ่งชีว่้าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัอาจแตะระดับสูงสุดแลว้ ซึ่งไดช้่วยคลายความวิตกท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเร่งปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ ซึ่งอาจท าใหเ้ศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะถดถอย  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,196.66 จุด เพิ่มขึน้ 466.36 จดุ หรือ +1.47%, ดชันี S&P500 
ปิดท่ี 4,023.89 จดุ เพิ่มขึน้ 93.81 จดุ หรือ +2.39% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,805.00 จดุ พุ่งขึน้ 434.04 จดุ หรือ +3.82% 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐดีดตัว นักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง หันเข้าซือ้หุ้น ขณะขายพันธบัตร  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัตัวขึน้ในวนันี ้
ขณะท่ีนักลงทุนเปิดรบัความเสี่ยง โดยหันเขา้ซือ้ในตลาดหุน้ ขณะท่ีเทขายพันธบัตร  ณ เวลา 23.36 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล
สหรฐัอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 2.928% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.079% 

                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.   15.3 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.3% 1.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   1.1% 0.5% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.   78.5% 78.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   1.9% 1.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.   75 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศุกรท่ี์ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


