
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,841 1,823 1,808 

1,878 1,899 1,920 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพ่ิมขึน้  5.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าจะไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีใหพุ้่งขึน้แตะระดบัสงูสดุเหนือ 3% เป็น
ครัง้แรกนบัตัง้แต่ธันวาคม 2018 ซึ่งเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  จนทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือนครึง่ที่ 1,850.38  ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าฟ้ืนตัวขึน้ในเวลาต่อมา  โดยไดร้บัแรงหนุนจากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิค  ประกอบกับอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี รว่งลงสู่ระดับ
ต ่าสดุ 2.915% หลงัจากแรงขายพนัธบตัรอย่างหนกัในช่วงที่ผ่านมาไดเ้ริ่มดึงดดูผูซ้ือ้  ขณะที่นกัลงทนุบางส่วนไดซ้ือ้ปิดสถานะ short ในพนัธบตัรก่อนจะทราบผลการประชมุเฟด  นอกจากนี ้ ดชันีดอลลาร์
ยงัอ่อนค่าลงจากแรงขายก าไร  ส่งผลใหร้าคาทองค าฟ้ืนตัวขึน้มาท าระดับสูงสุดบริเวณ 1,877.79 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนจะลดช่วงบวกลงเนื่องจากนักลงทนุยังคงระมัดระวังการถือสถานะทองค าก่อน
ทราบผลการประชมุเฟด  ในช่วงกลางดึกของคืนวนันี ้ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -3.19 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP และดชันี PMI ภาค
บริการ  อีกทัง้ตอ้งจบัตาผลการประชมุธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ในเวลา 01.00 น. คาดเฟด “ขึน้” ดอกเบีย้ อีก 0.5% หรือ 50 bps สู่ระดบั  0.75-1.0%  และประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกบัแผนการปรบั
ลดงบดุล (Quantitative Tightening) พรอ้มติดตามถอ้ยแถลงนายเจอโรม  พาวเวลประธานเฟดในเวลา 01.30 น. เกี่ยวกับสญัญาณเกี่ยวกบัการขึน้ดอกเบีย้ในอนาคต  รวมถึงความเป็นไปไดข้ึน้ดอกเบีย้
ที่ฟ้ดจะขึน้ดอกเบีย้ครัง้ละ 0.75% หรือ 75 bps ในบางการประชมุเพื่อสกดัเงินเฟ้อ  ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนไดท้ัง้ 2 ทิศทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1877.79 1850.38 1862.60 1867.60 5.00 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,895.00 23.27 102.63 

MA 50 Days 1,937.00 24.76 99.62 

MA 200 Days 1,834.96 23.75 95.89 

RSI 9 Days 27.26 16.78 75.55 

RSI 14 Days 33.77 25.52 74.03 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,089.04 -3.19 

ishare 17,917.11 27.28 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6263 0.0135 0.3454 

10 วัน 0.9575 -0.0564 0.9181 

20 วัน 0.9811 0.0680 0.8382 

50 วัน 0.8891 0.5868 0.1769 

100 วัน 0.9348 0.8895 -0.6624 

200 วัน 0.7480 0.8720 -0.7406 

 

 

04 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,841-1,823 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,878-1,899 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,823 

 

 

หลงัจากราคาดีดตัวขึน้ไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,878 ดอลลารต์่อออนซ ์ยังไม่สามารถยืนเหนือระดบัโซนดังกล่าวได้
อย่างมั่นคง อาจจะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาสู่เพ่ือสะสมแรงซือ้ในโซน 1,850-1,841 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได้
ราคามโีอกาสดีดตวัขึน้อีกครัง้ หากยืนไม่อยู่ประเมินแนวรบัถดัไปโซน 1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ดอลลอ์่อนเทียบค่าเงินหลัก นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันอังคาร (3 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนเทขายท าก าไรก่อนท่ีจะรูผ้ลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ขณะท่ีสกุลเงิน
ดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่า หลงัจากธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้ท่ีสงูเกินคาดในการประชุมเมื่อวานนี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความ
เคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.27% แตะท่ี 103.4620  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0529 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0495 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2491 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2475 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 
0.7095 ดอลลารส์หรฐั จากระดับ 0.7039 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2840 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 
1.2901 ดอลลารแ์คนาดา และทรงตวัเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9786 ฟรงัก ์แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 130.18 เยน จากระดบั 130.15 
เยน 

• (+) โลกผวา! "ปูติน" เตรียมเปิดหน้า ประกาศสงครามยูเครน 9 พ.ค.  จา้หนา้ท่ีสหรฐัและชาติตะวนัตกระบุว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  า
รสัเซีย จะประกาศสงครามต่อยเูครนอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 9 พ.ค. ซึ่งเป็น "วนัแห่งชยัชนะ" ของรสัเซีย โดยทหารโซเวียตรสัเซียในขณะนัน้สามารถพิชิตกองทพันาซี
ในวันดังกล่าวในปี 1945  ก่อนหน้านี ้รสัเซียไดส้่งก าลังทหารบุกโจมตียูเครนในวันท่ี 24 ก.พ. ซึ่งปธน.ปูตินระบุว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรสัเซีย โดย
หลีกเลี่ยงการใชค้  าว่า "การท าสงคราม"  การประกาศสงครามต่อยูเครนอย่างเป็นทางการ จะท าใหร้ฐับาลรสัเซียสามารถเรียกระดมก าลงัทหาร ส ารองไดอ้ย่างเต็มท่ี 
หลงัจากท่ีเผชิญการต่อตา้นอย่างหนกัจากยเูครนจนท าใหแ้ผนการรบตอ้งล่าชา้ออกไป 

• (+) รัสเซียเอาคืน! "ปูติน" ลงนามกฤษฎีกาคว ่าบาตรเศรษฐกิจ "ประเทศไม่เป็นมิตร"  ท าเนียบเครมลินแถลงว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน 
ผูน้  ารสัเซีย ไดล้งนามในกฤษฎีกาวันนีเ้พื่อคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อ "ประเทศท่ีไม่เป็นมิตร" ต่อรสัเซีย  ทั้งนี ้กฤษฎีกาดงักล่าวระบุว่า รสัเซียจะระงับการส่งออก
ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบต่อประเทศและองคก์รท่ีอยู่ในรายชื่อท่ีถูกคว ่าบาตร  นอกจากนี ้ประเทศ , องคก์ร, บริษัท และบคุคลท่ีอยู่ในรายชื่อถูกคว ่าบาตร จะถูกลงโทษ
โดยหา้มการท าธุรกรรมใดๆกบัทางการรสัเซีย ขณะที่องคก์ร, บริษัท และนกัธุรกิจชาวรสัเซียมีสิทธิท่ีจะไม่ปฏิบตัิตามพนัธกรณีใดๆ ซึ่งรวมถึงสญัญาทางการคา้ ท่ีมีต่อ
ประเทศ "ท่ีไม่เป็นมิตร" ต่อรสัเซีย  ทัง้นี ้รฐัสภารสัเซียจะท าการพิจารณาเพื่ออนมุตัิรายช่ือประเทศ, องคก์ร, บริษัท และบุคคลท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีจะถกูคว ่าบาตร ภายใน
เวลา 10 วนั 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพ่ิมขึน้มากกว่าคาดในเดือนมี.ค.  ส  านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรบั
สมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรบัสมคัรงาน ซึ่งเป็นมาตรวดัอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน เพิ่มขึน้ 205,000 ต  าแหน่ง สู่
ระดบั 11.5 ลา้นต าแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณน์ับตัง้แต่ท่ีเริ่มมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวในปี 2543 และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณ์
ท่ีระดบั 11.0 ลา้นต าแหน่ง 

• (-) นักลงทุนเพ่ิมคาดการณเ์ฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย.  นกัลงทุนเพิ่มการคาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในเดือนมิ.ย. เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นักลงทุน
ใหน้ า้หนัก 91% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากเดิมท่ีระดบั 19% เมื่อเดือนท่ีแลว้  นอกจากนี ้นักลงทุนใหน้ า้หนัก 
100% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชุมวนัท่ี 3-4 พ.ค.  การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนพ.ค. และ 0.75% ในเดือนมิ.ย. จะท าใหอ้ตัรา
ดอกเบีย้ระยะสัน้ของเฟดพุ่งขึน้สู่ระดบั 1.50-1.75% จากปัจจบุนัท่ีระดบั 0.25-0.50% 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 67.29 จุด ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัองัคาร (3 พ.ค.) โดยไดปั้จจยัหนุนจากการ
ท่ีนักลงทุนเข้าซือ้หุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร ก่อนท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะแถลงมติการประชุมในวันพุธตามเวลาสหรฐั หรือในช่ วงเชา้ตรู่ของวัน
พฤหสับดีตามเวลาไทย  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,128.79 จุด เพิ่มขึน้ 67.29 จุด หรือ +0.20%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,175.48 จดุ เพิ่มขึน้ 20.10 จุด 
หรือ +0.48% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,563.76 จดุ เพิ่มขึน้ 27.74 จดุ หรือ +0.22% 

• (+/-) "ปูติน-มาครง" ต่อสายตรงหารือสถานการณยู์เครน  ท าเนียบเครมลินแถลงว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย ไดส้นทนาทางโทรศพัท์
กบัประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผูน้  าฝรั่งเศส ในวนันี ้โดยทัง้สองฝ่ายไดห้ารือกนัเก่ียวกับสถานการณใ์นยเูครน  ขณะเดียวกัน ปธน.ปูตินระบวุ่า รสัเซียยงัคงเปิด
กวา้งส าหรบัการเจรจาสนัติภาพกบัยเูครน  
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 
วนัจนัทรท์ี่ 2 พ.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   54.6** 54.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.5** 55.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   59.2** 59.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   55.4** 57.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมี.ค.   0.1%** 0.5% 

วนัองัคารที่ 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.8** 55.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมี.ค.   5.3%** 1.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.55M** 11.27M 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   2.2%** -0.5% 

วนัพธุที่ 4 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการดือนเม.ย.   57.9 57.9 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการดือนเม.ย.   57.7 57.7 

 19.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   400K 455K 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศเดือนมี.ค.    -106.6B -89.2B 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   54.7 54.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   58.5 58.3 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 0.7M 

วนัพฤหสับดทีี่ 5 พ.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.00% <0.50% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.00% 0.75% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   180K 180K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลติต่อหน่วยเบือ้งตน้   -3.9% 6.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   7.4% 0.9% 

วนัศกุรท์ี่ 6 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   390K 431K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   3.5% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


