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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั Sideway Up ในกรอบ 1,881.10-1,903.28 ดอลลารต์่อออนซ ์หลังจากเมื่อวานนีปิ้ดเพิ่ม 13.50 ดอลลารต์่อออนซ ์จาก
การพุ่งขึน้ของราคาน า้มนัและจากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด ท่ีไดป้ฏิเสธแนวโนม้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้มากถึง 0.75% ขณะท่ีวนันีม้ี
ปัจจัยหนุนจากนายเซอรเ์ก ชอยกู รฐัมนตรีกลาโหมรสัเซียเปิดเผยว่า ยานพาหนะทุกคันของนาโต (NATO) ท่ีเดินทางเขา้ยูเครนเพื่อส่งมอบอาวุธแก่กองทัพ
ยูเครน ถือว่าเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมส าหรบัการท าลายล้าง  ประกอบกับอินเตอรเ์นชั่นแนล ดาต้า คอรป์อเรชั่น ( IDC) บริษัทวิจัยตลาดระดับโลก เผย
ยอดขายสมารต์โฟนในจีนลดลง 14.1% เมื่อเทียบรายปี ในช่วงไตรมาส 1/65 จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค และเผชิญ
ความเสี่ยงท่ียอดขายจะต ่ากว่า 300 ลา้นเครื่องตลอดทัง้ปี 65 อย่างไรก็ตามยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเยอรมนีเดือนมี.ค.รว่งลง 4.7% นบัว่ามากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือน
ต.ค. 64 และลดต ่ากว่าคาดการณ์รอยเตอรท่ี์ลดลงเพียง 1.1% อาจมากดดันทองค าไดเ้ช่นกัน ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหต้ิดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะ
เปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห,์ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้และประสิทธิภาพตน้ทุนแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้ ทัง้นีเ้ปิดสถานะ
ซือ้เมื่อราคาอ่อนตวัลงมาใกล ้1,889-1,877 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,860 ดอลลารต์่อออนซ)์ หรือหากรบัความเสี่ยงไดไ้ม่มากอาจเลือกทยอย
ปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรเล่นรอบบริเวณโซนแนวตา้น 1,911-1,920 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
05/05/2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,881.10 1,898.17 17.07 0.91 

Spot Silver ($) 22.96 22.97 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 34.03 34.05 0.02 0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,400 30,600 200 0.66 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.76 110.48 0.72 0.66 

ดชันดีอลลาร ์ 102.51 102.76 0.25 0.24 

เงนิยูโร (€/$) 1.0623 1.0600 0.00 -0.22 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,877    1,860   1,841 

        1,920    1,934   1,948 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,889-1,877 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,860 

 

 

 

 



 

 

• (+) ผู้เชี่ยวชาญคาด EU คว ่าบาตรอาจฉุดการผลิตน ้ามันรัสเซียปีนี้ลงอีก 10% วิคเตอร ์คาโตนา นักวิเคราะห์ดา้นน า้มันดิบจากบริษัทเคปเลอร ์
(Kpler) คาดการณ์ว่า หากสหภาพยุโรป (EU) ตัดสินใจระงับการน าเข้าน ้ามันจากรัสเซียตามข้อเสนอของนางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะส่งผลใหก้ารผลิตน า้มนัของรสัเซียลดลงอีก 10% ภายในสิน้ปีนี ้ซึ่งจะส่งผลใหต้ลาดน า้มนัโลกสญูเสียอปุทานน า้มนัมากถึง 2 
เท่าจากเดิมที่ไดร้บัผลกระทบอยู่แลว้จากกรณีท่ีรสัเซียบกุโจมตียเูครน "เราตัง้สมมติฐานว่า ความเสี่ยงท่ีรสัเซียจะตอ้งเผชิญหลงัจากถกู EU แบนน าเขา้น า้มนั
คือ การผลิตน า้มันดิบและน า้มนักลั่นจะลดลงราว 1 ลา้นบารเ์รลต่อวนั จากระดบัของเดือนเม.ย." นายคาโตนากล่าว ทัง้นี ้บริษัทเคปเลอรป์ระมาณการว่า 
หากมาตรการดังกล่าวมีผลบังคบัใช ้EU ก็จะยุติการซือ้น า้มันจากรสัเซียในปริมาณ 1.5 ลา้นบารเ์รลต่อวนั แต่การท่ีจะระงบัน าเขา้น า้มันจากรสัเซียอย่าง
สิน้เชิงนัน้ ถือเป็นประเด็นท่ีเปราะบางมาก เนื่องจาก EU จ าเป็นตอ้งพึ่งพาแหล่งพลงังานจากรสัเซียซึ่งรวมถึงน า้มนั ขณะท่ีขอ้มลูจากส านกังานสถิติของ EU 
ระบวุ่า ในปี 2563 กลุ่ม EU น าเขา้น า้มนัดิบจากรสัเซียในสดัส่วน 25% ของยอดน าเขา้น า้มนัดิบทัง้หมด 

• (+) รัสเซียขู่โจมตียานพาหนะของนาโตที่ล าเลียงอาวุธให้ยูเครน นายเซอรเ์ก ชอยก ูรฐัมนตรีกลาโหมรสัเซียเปิดเผยว่า ยานพาหนะทุกคนัขององคก์าร
สนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (NATO) ท่ีเดินทางเขา้ยูเครนเพื่อส่งมอบอาวธุแก่กองทัพยูเครน ถือว่าเป็นเป้าหมายอนัชอบธรรมส าหรบัการ
ท าลายลา้ง นายชอยกูกล่าวในระหว่างการประชมุหารือรว่มกับเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูของกระทรวงกลาโหมรสัเซียว่า สหรฐัและชาติพนัธมิตรนาโตยังคงส่งอาวุธ
ใหแ้ก่ยูเครนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้นายซอยกูกล่าวว่า กองทัพรสัเซียพรอ้มด้วยกองก าลงัของแควน้ลูฮันสกแ์ละแควน้โดเนตสก ์ก าลงัรุกคืบเพื่อเขา้ยึด
ครองแควน้ดอนบาส และกองก าลงัเหล่านีจ้ะยงัคงปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนต่อไป 

• (+) รายได้ท่องเที่ยวจีนช่วงหยุดยาวลดฮวบ หลังมาตรการคุมเข้มโควิดกระทบการบริโภค กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวจีนเปิดเผยว่า 
ปริมาณการจบัจ่ายใชส้อยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนลดฮวบกว่า 43% ในช่วงหยดุยาววนัแรงงาน 5 วนัซึ่งสิน้สดุลงเมื่อวนัพธุ (4 พ.ค.) ท่ีผ่านมา หลงัมาตรการ
คมุเขม้ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ทั่วประเทศของรฐักระทบการบริโภค ทางการจีนรายงานว่า รายไดภ้าคการท่องเท่ียวในประเทศลดลงอยู่
ท่ี 6.47 หมื่นลา้นหยวน (9.78 พนัลา้นดอลลาร)์ และมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพียง 160 ลา้นครัง้ในช่วงวนัหยดุท่ีผ่านมา ซึ่งนับว่าหดตวัลดลง
กว่า 30.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในปีนีก้ารท่องเท่ียวกลบัซบเซาลงอย่างมากเน่ืองจากความพยายามของรฐัท่ีตอ้งการยบัยัง้การระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 
ครัง้ใหญ่ท่ีสดุนบัตัง้แต่มีการระบาดท่ีเมืองอู่ฮั่นในช่วงปลายปี 2562 

• (-) ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเยอรมนีเดือนมี.ค.ร่วงกว่า 4% วิกฤตยูเครนฉุดการลงทุน ส  านักงานสถิติของรฐับาลเยอรมนี (FSO) เปิดเผยในวนันีว่้า ยอด
สั่งซือ้สินคา้ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีปรบัตัวร่วงลง 4.7% ในเดือนมี.ค. 2565 เมื่อปรบัค่าตามฤดูกาล หลังจากปรบัลด 0.8% ในเดือนก.พ.ท่ีผ่านมา 
ตวัเลขดงักล่าวเป็นการปรบัตวัลดลงมากท่ีสดุนับตัง้แต่เดือนต.ค. 2564 และลดต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของส านักข่าวรอยเตอรค์าดว่ายอดสั่งซือ้
จะลดลงเพียง 1.1% ในเดือนมี.ค. ทัง้นี ้ยอดสั่งซือ้จากต่างประเทศในเดือนมี.ค.ลดลง 6.7% นายโทมสั กิตเซล หวัหนา้นักเศรษฐศาสตรจ์ากวีพี แบงกก์ล่าว
ว่า "เศรษฐกิจของเยอรมนีก าลงัเตรียมเขา้สู่ภาวะถดถอย" โดยระบถุึง ยอดส่งออกท่ีรว่งลงในเดือนมี.ค. ท่ีผ่านมาดว้ยเช่นกนั  

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นลท.ขานรับเฟดขึน้ดอกเบีย้ตามคาด ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันีต้ามการพุ่งขึน้ของตลาดหุน้สหรฐัเมื่อคืนท่ี
ผ่านมา หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ตามท่ีตลาดคาดการณ์ไว ้และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ไดป้ฏิเสธ
แนวโนม้ท่ีเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75% นอกจากนี ้นักลงทุนยงัไดแ้รงหนุนเพิ่มเติมจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งจากบริษัทต่าง ๆ 
ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 444.18 จุด เพิ่มขึน้ 2.81 จุด หรือ +0.64% โดยฟ้ืนตวัจากการร่วงลงส่วนใหญ่ในสปัดาหนี์ ้ดชันี DAX ตลาด
หุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 14,282.77 จุด พุ่งขึน้ 311.95 จุด หรือ +2.23% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 6,549.49 จุด พุ่งขึน้ 
153.81 จดุ หรือ +2.40% 

• (+/-) "บีเอ็นพี พารีบาส"์ คาดเฟดขึ้นดอกเบีย้ 0.50% ทั้งหมด 4 คร้ังในปีนี้ นักวิเคราะหข์องธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส ์(BNP Paribas) คาดการณ์ว่า 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% เป็น จ านวน 4 ครัง้ติดกนั เพื่อรบัมือกับแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อ ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เมื่อ
วนัพุธ (4 พ.ค.) เฟดไดป้ระกาศปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ซึ่งเป็นการปรบัขึน้เพิ่มมากท่ีสุดในรอบ 22 ปี บีเอ็นพี พารีบาสค์าดการณ์ว่า เฟดจะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ 0.50% อีก 3 ครัง้ในการประชุมเดือนมิ.ย., ก.ค. และก.ย. และหลงัจากนัน้เฟดจะเปลี่ยนเป็นการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.25% ดา้นนายเจอ
โรม พาวเวล ประธานเฟดเปิดเผยว่า คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดพรอ้มท่ีจะอนุมัติการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.50% ในการ
ประชมุนโยบายในเดือนมิ.ย.และก.ค. 
 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

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.   57.6** 57.9 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศเดือนมี.ค.   -109.8B** -89.2B 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   55.6** 54.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   57.1** 58.3 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   1.3M** 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 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 29 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


