
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,877 1,860 1,841 

1,920 1,934 1,948 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพ่ิมขึน้  13.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ ในระหว่างวนัราคาทองค าทรงตวัเหนือบริเวณ 1,861.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงหนนุจากการพุ่งขึน้ของราคาน า้มนั หลงัจาก
นางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองคก์รบริหารของสหภาพยุโรป (EU) เสนอใหป้ระเทศสมาชิก EU ระงับการน าเขา้น า้มันดิบและผลิตภัณฑน์ า้มันกลั่นจาก
รสัเซีย  ก่อนที่ราคาทองค าจะเริ่มปรับตัวขึน้  หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)มีมติ “ขึน้” อัตราดอกเบี ้ย 0.50% หรือ 50 bps สู่ระดับ 0.75-1.00% พรอ้มประกาศแผนการปรับลดขนาดงบดุล 
(Quantitative Tightening หรือ QT) ซึ่งจะ “เริ่มตน้” ด าเนินการปรบัลดงบดลุในวนัที่ 1  มิ.ย. ในวงเงิน 4.75  หมื่นลา้นดอลลารต์่อเดือน (แบ่งเป็นลดการถือครองพนัธบัตรรฐับาล  3 หมื่นลา้นดอลลารต์่อ
เดือน และลดการถือครองหลกัทรพัย ์MBS  1.75 หมื่นลา้นดอลลารต์่อเดือน) และการลดงบดลุจะเพ่ิมขึน้จนแตะระดบัสูงสดุที่ 9.5หมื่นลา้นดอลลารต์่อเดือนภายใน 3 เดือน  อย่างไรก็ดี  ปัจจยัหลกัที่หนุน
ราคาทองค ามาจากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด  ที่ไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้มากถึง 0.75% แมม้ีความกงัวลเกี่ยวกบัตวัเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้รุนแรงก็ตาม  นั่นท าใหน้ัก
ลงทุนปิดโอกาสความเป็นไปไดท้ี่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัที่ 14-15 มิ.ย.  ส่งผลใหอ้ัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรรฐับาลสหรฐั 10 ปีของสหรฐัลดลงสู่ระดบั 2.9149%  ส่วนดชันี
ดอลลารอ์่อนค่าลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 1 สปัดาหท์ี่ 102.457 จนเป็นที่มาที่ท  าใหร้าคาทองค าทะยานขึน้จนกระทั่งทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ  1,903.28 ดอลลารต์่อออนซใ์นช่วงเชา้ของวนันีใ้นตลาดเอเชีย  
ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี) และติดตามการเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานของสหรฐั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1889.46 1861.10 1867.60 1881.10 13.50 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,891.81 23.17 102.72 

MA 50 Days 1,937.32 24.74 99.71 

MA 200 Days 1,835.42 23.74 95.94 

RSI 9 Days 46.50 37.71 57.98 

RSI 14 Days 45.55 37.76 62.00 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,089.04 0.00 

ishare 17,943.61 26.50 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6975 0.1514 0.1440 

10 วัน 0.9416 -0.1699 0.8683 

20 วัน 0.9836 -0.0441 0.8756 

50 วัน 0.8966 0.5519 0.2600 

100 วัน 0.9295 0.8818 -0.6486 

200 วัน 0.7496 0.8715 -0.7418 

 

 

05 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,889-1,877 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,860 

 

 

ราคาทองค าไดข้ยับขึน้หลังจากอ่อนตัวลง แต่หากการดีดตัวขึน้จ ากัด หรือไม่ผ่านมีแนวต้านระยะสั้นที่ 1,911-1,920 
ดอลลารต์่อออนซ ์ ราคาอาจอ่อนตวัลงเพื่อสะสมก าลงัหรือแรงซือ้บริเวณแนวรบั 1,889-1,877 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืน
ได ้ราคามีโอกาสปรบัตวัขึน้ต่อประเมินแนวตา้นถดับริเวณ 1,934 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐต ่ากว่าคาดในเดือนเม.ย. สถาบนัจัดการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของสหรฐัปรบัตวัลงสู่
ระดบั 57.1 ในเดือนเม.ย. ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท์ี่ระดบั 58.5 หลงัจากแตะระดบั 58.3 ในเดือนมี.ค. 

• (+) ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐต ่ากว่าคาดในเดือนเม.ย.  ออโตเมติก ดาตา้ โพรเซสซิ่ง อิงค ์(ADP) และมดีูส้ ์อนาลิติกส ์เปิดเผยว่า การจา้งงาน
ของภาคเอกชนสหรฐัเพิ่มขึน้เพียง 247,000 ต าแหน่งในเดือนเม.ย. ต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 395,000 ต าแหน่ง 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังพาวเวลปฏิเสธแนวโน้มขึน้ดบ. 0.75%  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวันพุธ (4 พ.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้มากถึง 0.75% แมม้ี
ความกงัวลเกี่ยวกบัตวัเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้รุนแรงก็ตาม  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้
เงิน ลดลง 0.85% แตะที่ 102.5860  ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 128.73 เยน จากระดบั 130.18 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที่
ระดบั 0.9747 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9786 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.2740 ดอลลารแ์คนาดา จากร ะดับ 
1.2840 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดับ 1.0621 ดอลลาร ์จากระดับ 1.0529 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็ งค่าขึน้สู่ระดับ 
1.2581 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2491 ดอลลาร ์ 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $5.40 รับข่าว EU จ่อคว ่าบาตรน ้ามันรัสเซีย  สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 5% ในวันพุธ (4 
พ.ค.) ขานรบัรายงานที่ว่า ประธานสหภาพยุโรป (EU) เสนอใหบ้รรดาประเทศสมาชิกระงับการน าเขา้น า้มันจากรสัเซีย ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลใหต้ลาด
น า้มันเผชิญภาวะตึงตัวมากขึน้  ทั้งนี ้ สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้ 5.40 ดอลลาร ์หรือ 5.3% ปิดที่ 107.81 ดอลลาร/์บารเ์รล  สัญญา
น า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึน้ 5.17 ดอลลาร ์หรือ 4.9% ปิดที่ 110.14 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+)  "พาวเวล" ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมครั้งหน้า แต่ปฏิเสธขึน้แรง 0.75%  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ไดแ้ถลงต่อสื่อมวลชนภายหลงัเสรจ็สิน้การประชุมนโยบายการเงินในวนัพุธ (4 พ.ค.) ว่า ตลาดแรงงานของสหรฐัอยู่ในภาวะตงึตวัมาก และอตัราเงินเฟ้อก็
อยู่ในระดบัที่สงูเกินไป โดยเฟดจะเรง่ด าเนินการเพื่อท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อชะลอตวัลง  ในการประชุมครัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิ น (FOMC) ของเฟ
ดมีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.50% สู่ระดบั 0.75% - 1.00% ซึ่งเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนพ.ค. 2543 และเป็น
การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สดุในรอบกว่า 20 ปี  "คณะกรรมการเฟดมีความเห็นว่า เฟดอาจจะปรบัขึน้ดอกเบีย้อีก 0.50% ในการประชมุ 2 ครัง้ขา้งหนา้ 
อย่างไรก็ดี ขณะนีค้ณะกรรมการเฟดยงัไม่ไดพ้ิจารณาเร่ืองการปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงถึง 0.75%" นายพาวเวลกล่าว   

• (+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าสูงเป็นประวัติการณใ์นเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยในวนันีว้่า ตวัเลขขาดดุลการคา้สหรฐัพุ่งขึน้ 22.3% สู่ระดบั 
1.098 แสนลา้นดอลลารใ์นเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ ์และสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 1.07 แสนลา้นดอลลาร ์

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐต ่าสุดรอบ 3 เดือนในเม.ย.   เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุทา้ยของสหรฐั 
ปรบัตวัลงสู่ระดบั 55.6 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 3 เดือน จากระดบั 58.0 ในเดือนมี.ค. แต่สงูกว่าตวัเลขเบือ้งตน้ที่ระดบั 54.7 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 932.27 จุด หลังเฟดขึน้ดบ. 0.5% ตามคาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้กว่า 900 จดุในวนัพธุ (4 พ.ค.) หลงัจากธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ตามที่ตลาดคาดการณไ์ว ้และนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดป้ฏิเสธแนวโนม้ที่เฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้
รุนแรงถึง 0.75%  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที่ 34,061.06 จุด พุ่งขึน้ 932.27 จุด หรือ +2.81%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,300.17 จดุ เพิ่มขึน้ 124.69 จุด 
หรือ +2.99% และดชันี Nasdaq ปิดที่ 12,964.86 จดุ พุ่งขึน้ 401.10 จดุ หรือ +3.19% 

• (+/-) เฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.50% ตามคาด เริ่มท า QT เดือนหน้า  คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติเอกฉนัท์
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ 0.50% สู่ระดบั 0.75-1.00% ในการประชุมวนันี ้ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว ้ซึ่งเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% เป็น
ครัง้แรกนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2543 และเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้ใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 20 ปี  นอกจากนี ้เฟดยั งเปิดเผยแผนทยอยปรบัลดขนาดงบดุล 
(Quantitative Tightening : QT) โดยจะเร่ิมด าเนินการตัง้แต่เดือนมิ.ย. ซึ่งงบดุลดงักล่าวประกอบดว้ยพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัและตราสารหนีท้ี่มีสินเชื่อที่อยู่อาศยั
เป็นหลักประกันการจ านอง (MBS) โดยขณะนีม้ีมูลค่ารวม 8.9 ลา้นลา้นดอลลาร์  ทั้งนี ้เริ่มตั้งแต่วนัที่ 1 มิ.ย. เฟดจะลดขนาดงบดุลในวงเงิน 4.75 หมื่นลา้น
ดอลลาร/์เดือน โดยจะปล่อยใหพ้นัธบตัรรฐับาลสหรฐัวงเงิน 3 หมื่นลา้นดอลลาร ์และตราสารหนี ้MBS วงเงิน 1.75 หมื่นลา้นดอลลารค์รบอายใุนแต่ละเดือนโดย
ไม่มีการซือ้เพิ่มเติม และหลงัจากนัน้ 3 เดือน เฟดจะเพิ่มการลดขนาดงบดลุเป็น 9.5 หมื่นลา้นดอลลาร/์เดือน โดยจะปล่อยใหพ้นัธบตัรรฐับาลสหรฐัวงเงิน 6 หมื่น
ลา้นดอลลาร ์และตราสารหนี ้MBS วงเงิน 3.5 หมื่นลา้นดอลลารค์รบอายใุนแต่ละเดือนโดยไม่มีการซือ้เพิ่มเติม 

 
 

 

                         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.   57.6** 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 

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

 
 

 

 


