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สรุป ราคาทองค าระหว่างวันแกว่งตัวไซดเ์วย์ออกข้างในกรอบ 1,866.00-1,884.45 ดอลลารต์่อออนซ ์หลังจากเมื่อวานนี้ราคาทองค าปิดปรบัตัวลดลงมา
เล็กนอ้ย 4.60 ดอลลารต์่อออนซ ์หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ  10 ปีพุ่งขึน้เหนือ 3.1% เป็นครัง้แรกนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2018 และดัชนี
ดอลลารพ์ุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี ขณะที่วนันีม้ีปัจจัยหนุนจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายูเครน เผยกองก าลงัทหารของรสัเซียไดท้ าลาย
โรงพยาบาลในยูเครนหลายรอ้ยแห่ง รวมถึงสถานพยาบาลทางการแพทย ์ประกอบกับตลาดหุน้เอเชียปิดปรบัตัวลดลง เน่ืองจากนักลงทุนกังวลจากกระแส
คาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนหนา้ อย่างไรก็ตามดา้นส านักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี 
(Destatis) รายงานว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.ของเยอรมนีร่วงลงรุนแรงถึง 3.9% มากกว่าท่ีนักวิเคราะหข์องวอลลส์ตรีทเจอรน์ัลคาดว่าจะลดลง
เพียง 1% เน่ืองจากผลกระทบของปัญหาห่วงโซ่อุปทานและตน้ทุนท่ีสงูขึน้  อาจเป็นปัจจัยกดดนัราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลข
เศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง,อัตราการว่างงานเดือนเม.ย.และตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ทั้งนีห้ากราคาทองค า
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,860 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีลุน้ท่ีราคาจะฟ้ืนตวัขึน้ทดสอบบริเวณแนวตา้น 1,889-1,902 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านใหแ้บ่งขายท า
ก าไรลดความเสี่ยงแต่ถา้ฝ่าไปไดใ้หร้อขายบริเวณแนวตา้นถดัไป 1,920 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
06/05/2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,876.50 1,883.74 7.24 0.39 

Spot Silver ($) 22.51 22.44 -0.07 -0.31 

เงนิบาท (฿/$) 34.36 34.33 -0.03 -0.09 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,600 30,600 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 110.58 113.42 2.84 2.57 

ดชันดีอลลาร ์ 103.55 103.41 -0.14 -0.14 

เงนิยูโร (€/$) 1.0544 1.0572 0.00 0.27 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,860    1,841   1,823 

        1,902    1,920   1,934 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,860 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,902-1,889 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,860 

 

 

 

 



 

 

• (+) "เซเลนสกี" เผยรัสเซียท าลายรพ.ยูเครนเกือบ 400 แห่ง-ก่อวิกฤตขาดแคลนยารุนแรง ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายูเครนเปิดเผยว่า 
กองก าลงัทหารของรสัเซียไดท้ าลายโรงพยาบาลในยูเครนหลายรอ้ยแห่ง รวมถึงสถานพยาบาลทางการแพทย ์ส่งผลใหย้เูครนเผชิญวิกฤตขาดแคลนยารักษา
โรคมะเร็ง ขณะท่ีแพทยไ์ม่สามารถท าการผ่าตดัใหก้ับผูป่้วยได ้ปธน.เซเลนสกีกล่าวว่า "หากนึกภาพเฉพาะโครงสรา้งพืน้ฐานทางการแพทย ์นับ จนถึงวนันี้
กองทัพรสัเซียไดท้ าลายและสรา้งความเสียหายใหก้ับสถานพยาบาลไปแลว้เกือบ 400 แห่ง ทัง้โรงพยาบาล ศูนยผ์ดุงครรภ ์คลินิกผูป่้ วยนอก สถานการณ์
ในขณะนีเ้ลวรา้ยเขา้ขัน้หายนะ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีถูกรสัเซียยึดครอง" นอกจากนี ้ผูน้  ายเูครนยงัระบวุ่า หลายพืน้ท่ีในภาคตะวนัออกและภาคใตซ้ึ่งเป็นพืน้ท่ี
สูร้บหลักไม่มีแมก้ระทั่งยาปฏิชีวนะ "สถานการณ์ตอนนีส้่งผลใหผู้ป่้วยโรคมะเรง็ไม่มียารกัษา ซึ่ง สรา้งความยากล าบากถึงขีดสดุ ส่วนผูป่้วยเบาหวานก็ไม่มี
อินซูลิน และแพทยก์็ไม่สามารถผ่าตดัไดเ้ลย ส่วนยาปฏิชีวนะนัน้ก็รอ่ยหรอ" 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ หว่ันเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% เดือนหน้า ตลาดหุน้เอเชียปิดปรบัตวัลดลง เนื่องจากนักลงทนุกังวลจากกระแสคาดการณท่ี์ว่า 
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนหนา้ แมน้ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสญัญาณว่า เฟดยงัไ ม่ได้
พิจารณาเรื่องการปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงขนาดนั้นก็ตาม โดยดัชนีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดลดลง 66.20 จุด หรือ -2.16%  หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
กรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจ์ีน (โปลิตบูโร) ยืนยนัเดินหนา้ใชน้โยบายโควิดเป็นศูนย ์(Zero Covid Policy), ดัชนีฮั่งเส็งปิดลดลง 791.44 จุด หรือ -
3.81% และดัชนีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใต ้(KOSPI) ปิดลดลง 33.06 จุด หรือ -1.23% มีเพียงดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเพิ่มขึน้ 185.03 จุด หรือ +0.69% 
เนื่องจากนกัลงทนุเขา้ซือ้หุน้กลุ่มส่งออกหลงัจากเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั รวมถึงจะผ่อนคลายมาตรการควบคมุพืน้ท่ีชายแดน  

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนวิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบีย้สกัดเงินเฟ้อ หุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวลงในวนันี ้โดยมีแนวโนม้ท าผลงานรายสัปดาห์
อ่อนแอท่ีสดุในรอบสองเดือน หลงัตลาดหุน้วอลลส์ตรีทร่วงหนักเมื่อคืนนี ้เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจ าเ ป็นตอ้งปรบัขึน้
ดอกเบีย้เพิ่มเติมเพื่อสกัดเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดบัสงูสดุในรอบหลายทศวรรษ ทัง้นี ้ ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 436.64 จุด ลดลง 1.62 จุด หรือ -0.37% 
โดยหุน้กลุ่มการเดินทางและสนัทนาการ รวมทัง้หุน้กลุ่มเทคโนโลยีรว่งลงมากท่ีสดุ ส่วนหุน้กลุ่มน า้มันและก๊าซเป็นเพียงกลุ่มเดียวท่ีเ คลื่อนไหวในแดนบวก 
หลงัราคาน า้มันดีดตวัขึน้เหนือระดบั 110 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 13,832.65 จุด ลดลง 69.87 จุด หรือ -0.50% และ
ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,318.66 จดุ ลดลง 49.74 หรือ -0.78% 

• (-) EU อาจอนุมัติวัคซีนปรับสูตรกันโควิดกลายพันธุก์.ย. นี้ องคก์ารยาแห่งยุโรป (EMA) เปิดเผยว่า วคัซีนท่ีถูกปรบัสตูรเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด
กลายพันธุ ์เช่น สายพันธุโ์อมิครอน อาจไดร้บัอนุมัติจากสหภาพยุโรป (EU) ภายในเดือนกันยายนนี ้มารโ์ค คาวาเลอรี หัวหนา้ฝ่ายภัยคุกคามสุขภาพเชิง
ชีวภาพและกลยทุธท์างวคัซีนของ EMA กล่าวว่า วคัซีนท่ีถูกปรบัสตูรจะป้องกันเชือ้ไวรสัสายพนัธุโ์อมิครอน และสายพนัธุอ์ื่นท่ีปรากฏเมื่อไม่นานนีไ้ดด้ียิ่งขึน้ 
โดยอาจมีการฉีดวคัซีนดงักล่าวใหป้ระชาชนท่ีฉีดวคัซีนแลว้และยงัไม่ไดฉี้ดวคัซีน ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนท่ีถูกปรบัสตูรอาจไดร้บัอนุมตัิอย่างชา้สดุ
ในเดือนก.ย. เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบัการเริ่มโครงการฉีดวคัซีนครัง้ใหม่ใน EU ระหว่างฤดูใบไมร้่วง และแมส้ถานการณโ์รคโควิด-19 ใน EU เขา้สู่ภาวะทรง
ตวัแลว้ แต่จ านวนผูป่้วยทั่วโลกยงัคงอยู่ในหลกัลา้น 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่าเทียบเยน หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐเพ่ิมขึน้ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้บริเวณกรอบบน 130 เยน หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลสหรฐัปรบัตัวเพิ่มขึน้เมื่อคืนนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 130.63 -130.64 เยน เทียบกับ 
130.14-130.24 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

• (+/-) ผู้น าญี่ปุ่ นเตรียมต้อนรับผู้น า EU ร่วมประชุมสุดยอดท่ามกลางวิกฤตยูเครน นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นจะพบปะกับนางเออรซ์ูลา 
ฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) และนายชารล์ส ์มิเชล ประธานคณะมนตรียโุรป ในวนัพฤหสับดีหนา้ (12 พ.ค.) ท่ีกรุงโตเกียว สหภาพ
ยโุรป (EU) ระบุว่า การประชมุสดุยอดครัง้นีน้ับเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะแสดงความเป็นพนัธมิตรท่ีลกึซึง้ยิ่งขึน้ระหว่าง EU และญ่ีปุ่ น ซึ่งมีค่านิยมท่ีคลา้ยคลงึกัน 
รวมถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องดูแลระเบียบโลกใหเ้ป็นไปตามกฎกติกา โดยจะหารือเก่ียวกับความร่วมมือ และแนวทางการคว ่าบาตรเพิ่มเติมต่อรสัเซีย 
รวมถึงแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นมนษุยธรรม การเมือง การเงิน และปัจจัยอื่น ๆ แก่ยเูครน นอกจากนี ้ยงัคาดว่าผู้น าทัง้สองฝ่ายจะ
หารือเก่ียวกับการแผ่ขยายอิทธิพลท่ีเพิ่มขึน้ของจีนในภูมิภาค และย า้ถึงความส าคญัของสนัติภาพ รวมถึงเสถียรภาพในช่องแคบไตห้วนั ซึ่งจีนมองว่าไตห้วนั
เป็นมณฑลหน่ึงที่แยกตวัออกมา 

 

 
 

 

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 ์   200K** 180K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลติต่อหน่วยเบือ้งตน้   -7.5%** 6.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   11.6%** 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 ้

 
 

 

 


