
 

 

 

 

   

สรุป  เม่ือวานนีร้าคาทองค าไดปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 13.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั หลงัประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็น
องคก์รบรหิารของสหภาพยโุรป (EU) เสนอใหป้ระเทศสมาชิก EU ระงบัการน าเขา้น า้มนัดิบและผลิตภณัฑน์ า้มนักลั่นจากรสัเซีย นอกจากนี ้ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาว
เวลล ์ประธานเฟด ท่ีไดป้ฏิเสธแนวโนม้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้มากถึง 0.75% ท าใหน้ักลงทุนปิดโอกาสความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการ
ประชุมวนัท่ี 14-15 มิ.ย.เป็นท่ีมาท่ีท าให้ราคาทองค าทะยานขึน้ ขณะท่ีวันนีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัวในกรอบ 1,881.10-1,903.28 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยค่อยๆ
เคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยข์าขึน้ มีปัจจยัหนนุเพิ่มจากรฐัมนตรกีลาโหมรสัเซียเปิดเผยว่า ยานพาหนะทกุคนัขององคก์ารสนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือหรอืนาโต 
(NATO) ท่ีเดินทางเขา้ยเูครนเพ่ือส่งมอบอาวธุแก่กองทพัยเูครน ถือว่าเป็นเปา้หมายอนัชอบธรรมส าหรบัการท าลายลา้ง รวมถึง ผลส ารวจซึ่งมารกิ์ตจดัท ารว่มกบัไฉซินระบุ
ว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารของจีนหดตวัลงอย่างรุนแรงในเดือนเม.ย. เน่ืองจากการใชม้าตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ไดส้่งผลใหภ้าค
บรกิารของจีนหยดุชะงกั ดา้นราคาบิตคอยนพ์ุ่งขึน้ 6% แตะระดบั 40,002.75 ดอลลาร ์และ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้
นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 900 จดุในวนัพุธ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดป้ฏิเสธแนวโนม้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75% 
ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการ
ว่างงานรายสปัดาห,์ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้และประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบือ้งตน้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 พฤษภาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
5/05/2565 11:57 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,881.10 1,901.10 20.00 1.06 

Spot Silver ($) 22.96 23.12 0.16 0.70 

เงนิบาท (฿/$) 34.03 34.13 0.10 0.29 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,400 30,700 300 0.99 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.76 110.35 0.59 0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 102.51 102.61 0.10 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.0623 1.0616 0.00 -0.07 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,877   1,860  1,841 

       1,920   1,934  1,948 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,889-1,877 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,920-1,934 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,860 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ภาคบริการจนีหดตวัรุนแรงในเดอืนเม.ย. เหตุมาตรการลอ็กดาวนก์ระทบธุรกจิ ผลส ารวจซึง่มารกิ์ตจดัท ารว่มกบัไฉซินระบวุ่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคบรกิารของจีนหดตวัลงอย่างรุนแรงในเดือนเม.ย. เน่ืองจากการใชม้าตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ไดส้ง่ผลใหภ้าคบรกิาร
ของจีนหยุดชะงกั ซึ่งเป็นเหตใุหจ้  านวนธุรกิจใหม่ ๆ และการจา้งงานปรบัตวัลงอีก ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.ของจีนรว่งลงสู่ระดบั 36.2 จาก
ระดบั 42 ในเดือนมี.ค. โดยดชันีเดือนเม.ย.ถือเป็นระดบัต ่าสดุอนัดบัที่สองนบัตัง้แต่ไฉซินเริ่มท าการส ารวจในเดือนพ.ย. 2548 ส่วนสถิติต ่าสดุนัน้อยู่ที่ 26.5 
ในเดือนก.พ. 2563 ซึง่เป็นช่วงที่โรคโควิด-19 เริม่แพรร่ะบาดในจีน ดชันี PMI ที่อยู่ต  ่ากว่าระดบั 50 บง่ชีว้า่ ภาคบรกิารของจีนอยู่ในภาวะหดตวั 

 (+) รัสเซยีขู่โจมตยีานพาหนะของนาโตทีล่ าเลียงอาวุธให้ยเูครน นายเซอรเ์ก ชอยก ูรฐัมนตรกีลาโหมรสัเซียเปิดเผยวา่ ยานพาหนะทกุคนัขององคก์าร
สนธิสญัญาปอ้งกนัแอตแลนติกเหนือหรอืนาโต (NATO) ที่เดินทางเขา้ยเูครนเพื่อสง่มอบอาวธุแก่กองทพัยเูครน ถือวา่เป็นเปา้หมายอนัชอบธรรมส าหรบัการ
ท าลายลา้ง นายชอยกกูลา่วในระหว่างการประชมุหารอืรว่มกบัเจา้หนา้ที่ระดบัสงูของกระทรวงกลาโหมรสัเซียวา่ สหรฐัและชาติพนัธมิตรนาโตยังคงสง่อาวธุ
ใหแ้ก่ยเูครนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้นายซอยกกูล่าวว่า กองทพัรสัเซียพรอ้มดว้ยกองก าลงัของแควน้ลฮูนัสกแ์ละแควน้โดเนตสก ์ก าลงัรุกคืบ เพื่อเขา้ยึด
ครองแควน้ดอนบาส และกองก าลงัเหลา่นีจ้ะยงัคงปฏิบตัิหนา้ที่ของตนตอ่ไป 

 (+) โนวาแวกซย์ืน่ขออนุมัตใิช้วัคซนีตา้นโควิดในกลุ่มอายุ 12 ปีขึน้ไปในอังกฤษ บรษัิทโนวาแวกซ ์อิงค ์ไดย่ื้นขออนมุตัิการใชว้คัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-
19 ต่อหน่วยงานก ากบัดแูลในองักฤษ ส าหรบัใชใ้นเด็กวยัรุน่อาย ุ12 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้องักฤษไดอ้นมุตัิใชว้คัซีนนวูาโซวิด (Nuvaxovid) ของโนวาแวกซใ์นกลุ่ม
ผูใ้หญ่ไปเมื่อเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ซึง่ขณะนัน้มียอดผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนพุง่สงูขึน้มาก ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ การย่ืนขออนมุตัิใช้
วคัซีนของโนวาแวกซป์ระกอบดว้ยขอ้มลูการทดลองขัน้สดุทา้ยในสหรฐั ซึ่งบง่ชีว้า่วคัซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรสัได ้80% ในหมูว่ยัรุน่ในช่วงที่ไวรสั
สายพนัธุเ์ดลตาระบาดเป็นสายพนัธุห์ลกัในสหรฐั นอกจากนี ้โนวาแวกซย์งัไดย่ื้นขออนมุตัิใชว้คัซีนเป็นกรณีฉกุเฉินส าหรบัผูใ้หญ่ในสหรัฐไปเมื่อปลายเดือน
ม.ค. ที่ผ่านมา 

 (-) บิตคอยน์พุ่งทะลุ 40,000 ดอลลาร ์หลัง "พาวเวล" ปฏิเสธขึน้ดอกเบีย้แรง 0.75% ราคาบิตคอยนพ์ุ่งขึน้ 6% แตะระดบั 40,002.75 ดอลลาร ์
หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75% คณะกรรมการก าหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.50% สู่ระดบั 0.75% - 1.00% ในการประชมุเมื่อวานนีต้าม
คาด ซึ่งเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบกว่า 20 ปี นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดแ้ถลงข่าวภายหลงัการประชมุว่า ต ลาดแรงงาน
ของสหรฐัอยู่ในภาวะตงึตวัมาก และอตัราเงินเฟ้อก็อยู่ในระดบัที่สงูเกินไป โดยเฟดจะเรง่ด าเนินการเพ่ือท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลง 

 (-) ภาวะตลาดหุน้ฮ่องกงฮ่ังเสง็เปิดบวก 293.63 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันีต้ามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุน้นิวยอรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 900 จดุในวนัพธุ (4 พ.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณไ์ว ้และ
นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75% ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 21 ,163.15 จดุ เพิ่มขึน้ 293.63 
จดุ หรอื +1.41%  

 (-) เจพมีอรแ์กนลดแนวโน้มความต้องการใช้น ้ามันทั่วโลกปีนีล้ง 1 ล้านบารเ์รล/วัน ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เมื่อวานนี ้(4 พ.ค.) ธนาคารเจพี
มอรแ์กน (JPM) ปรบัลดแนวโนม้ความตอ้งการใชน้ า้มนัทั่วโลกในปี 2565 ลง 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั (bpd) เน่ืองจากราคาน า้มนัพุง่สงูขึน้, แนวโนม้การเติบโต
ทางเศรษฐกิจถดถอยลง และความตงึเครยีดทางการเมืองทวีความรุนแรงขึน้ "ตอนนีเ้ราเห็นความตอ้งการน า้มนัเฉลี่ยที่ 100 ลา้น bpd ซึ่งต ่ากวา่ระดบัในปี 
2562 ถึง 400,000 bpd" JPM เปิดเผยในบนัทกึประจ าสปัดาห ์JPM คงประมาณการราคาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ไวท้ี่ 114 ดอลลาร/์บารเ์รลในไตรมาส 
2 ของปีนี ้และที่ 104 ดอลลาร/์บารเ์รลส าหรบัปีปฏิทิน 2565 นอกจากนี ้JPM กล่าวว่า ราคาน า้มนัปรบัตวัอยู่ในกรอบแคบๆ เน่ืองจากความตอ้งการน า้มนั
ทั่วโลกลดลง และการระบายน า้มนัจากคลงัส ารองหกัลา้งการคาดการณท์ี่วา่ยโุรปอาจตกลงที่จะระงบัการซือ้น า้มนัจากรสัเซีย 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษ กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 
วนัจนัทรท่ี์ 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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   59.2** 59.7 

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

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

วนัองัคารท่ี 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 ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   5.3%** 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  จ านวนต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.55M** 11.27M 

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

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

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารดือนเม.ย.   57.6** 57.9 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารดือนเม.ย.   57.7** 57.7 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   247K** 455K 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการคา้ระหว่างประเทศเดือนมี.ค.    -109.8B** -89.2B 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบรกิารขัน้สดุทา้ย   55.6** 54.7 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนเม.ย.   57.1** 58.3 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   1.3M** 0.7M 

วนัพฤหสับดีท่ี 5 พ.ค. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.00%** <0.50% 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

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

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

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   180K 180K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   -3.9% 6.6% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบือ้งตน้   7.4% 0.9% 

วนัศกุรท่ี์ 6 พ.ค. 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.4% 

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

 19.30น. สหรฐั  อตัราการวา่งงานเดือนเม.ย.   3.5% 3.6% 

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

*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 29 เม.ย. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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