
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,860 1,841 1,823 

1,902 1,920 1,934 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 4.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมใ้นระหว่างวนัราคาทองค าจะปรบัตัวเพ่ิมขึน้ทดสอบระดับสงูสุดบริเวณ 1,909.69 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ราคาทองค าไม่สามารถรกัษา
ช่วงบวกไวไ้ด ้ เนื่องจากไดร้บัแรงกดดนัจากปัจจยัต่างๆ  ไดแ้ก่  (1.) แรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิคหลงัราคาเขา้สู่ภาวะซือ้มากเกินไป(Overbought) และเกิดสญัญาณ Bearish Divergence (2.) 
นกัลงทุนกลบัมาคาดการณว์่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะขึน้ดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. สะทอ้น FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า ขณะนีน้ักลงทุนกลบัมาใหน้ า้หนัก 75% ที่เฟด
จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวันที่ 14-15 มิ.ย. เพ่ิมขึน้จากระดับ 0% หลงัการประชมุเฟดเสร็จสิน้ (3.) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีพุ่งขึน้เหนือ 3.1% เป็นครัง้แรก
นับตัง้แต่เดือนพ.ย. 2018 ซึ่งกดดันทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ห้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ (4.) ดัชนีดอลลารพ์ุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ที่ 103.94  ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่ธ.ค. 
2002 ขานรบัการคาดการณเ์กี่ยวกบัเฟด และแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลงัจากตลาดหุน้สหรฐัดิ่งลงอย่างหนกั (5.) ค่าเงินปอนดร์ว่งลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020 หลงัจากที่
ธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี)ขึน้อตัราดอกเบีย้สู่ระดบั 1% แต่เตือนว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะถดถอย และ (6.) เงินยโูรอ่อนค่าลงหลงัจากยอดค าสั่งซือ้ภาคโรงงานของเยอรมนีลดลงเกินคาดถึง 4.7% ใน
เดือนมีนาคม  ปัจจัยที่กล่าวมาฉดุทองค าใหด้ิ่งลงเกือบ 40 ดอลลารต์่อออนซจ์ากระดับสงูสดุในระหว่างวนัสู่ระดับต ่าสดุบริเวณ 1,872.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนจะปรบัตวัลงต่อในช่วงเชา้วนันีข้องตลาด
เอเชีย  ดา้นกองทนุ SPDR ถือคองทองค าลดลง -4.06 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงาน และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานของสหรฐั  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1909.69 1872.20 1881.10 1876.50 -4.60 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,883.33 22.91 103.09 

MA 50 Days 1,936.45 24.69 99.87 

MA 200 Days 1,835.57 23.72 96.01 

RSI 9 Days 32.64 22.99 69.13 

RSI 14 Days 36.77 27.84 69.37 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,084.98 -4.06 

ishare 17,914.90 -28.71 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.4761 0.0876 0.4750 

10 วัน 0.8829 -0.4660 0.7876 

20 วัน 0.9850 -0.1445 0.9063 

50 วัน 0.9001 0.5064 0.3437 

100 วัน 0.9217 0.8740 -0.6276 

200 วัน 0.7506 0.8699 -0.7395 

 

 

06 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,860 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,860 

 

 

หากราคาพยายามเคลื่อนไหวเหนือโซนแนวรบับริเวณ  1,860 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ มีแนวโน้มที่ราคาจะปรบัตัวขึน้
ทดสอบแนวตา้น 1,889-1,902 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้สามารถปรบัขึน้ไปยืนไดจ้ะเกิดแรงซือ้ตาม โดยแนวตา้นส าคญั
จะอยู่บริเวณ 1,920 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ี่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 19,000 ราย สู่ระดบั 200,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ. และเป็นตวัเลขการเพิ่มขึน้รายสปัดาหม์ากท่ีสดุนบัตัง้แต่
เดือนก.ค.2564  นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นีว่้าตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกอยู่ท่ีระดบั 182,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 1,063.09 จุด วิตกเฟดขึน้ดบ. 0.75% เดือนหน้า  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดทรุดตวัลงกว่า 1,000 จดุในวนัพฤหสับดี (5 
พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดนัจากกระแสคาดการณ์ท่ีว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนหนา้ แมน้ายเจอ
โรม พาวเวล ประธานเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดยังไม่ไดพ้ิจารณาเรื่องการปรบัขึน้ดอกเบีย้รุนแรงขนาดนั้นก็ตาม  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 
32,997.97 จุด ดิ่งลง 1,063.09 จุด หรือ -3.12%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,146.87 จุด ลดลง 153.30 จุด หรือ -3.56% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,317.69 
จดุ รว่งลง 647.16 จดุ หรือ -4.99% 

• (+) รัสเซียเผยยิงถล่มฝ่ายยูเครนดับกว่า 600 คน  รสัเซียเปิดเผยวนันี ้(5 พ.ค.) ว่า ขีปนาวุธของกองทพัรสัเซียไดโ้จมตีสถานท่ีและป้อมปราการหลาย
แห่งในยเูครน รวมถึงสงัหารกองก าลงัผูร้กัชาติฝ่ายยเูครนไปกว่า 600 คน  กระทรวงกลาโหมรสัเซียยงัเปิดเผยว่า ขีปนาวธุของฝ่ายตนไดท้ าลายอปุกรณก์าร
บินท่ีฐานทพัอากาศคานาโตโวของยูเครน รวมถึงคลงัแสงขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองนิโคลาเยฟดว้ย  นบัตัง้แต่รสัเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทาง
ทหารเมื่อวนัท่ี 24 ก.พ. ท่ีผ่านมา กองก าลังยูเครนไดต้่อตา้นอย่างหนัก ขณะท่ีบรรดาชาติตะวนัตกต่างประกาศคว ่าบาตรรสัเซีย เพื่อกดดนัใหถ้อน ก าลัง
ทหารออกจากยเูครน 

• (+) ราคาน ้ามัน WTI พุ่งกว่า 1% ทะลุ $109 ขานรับผลประชุมโอเปกพลัส  สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI พุ่งขึน้กว่า 1% ทะลรุะดบั 109 ดอลลาร ์
ขานรบัผลการประชมุของกลุ่มประเทศผูส้่งออกน า้มนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร หรือโอเปกพลสัในวนันี ้ ณ เวลา 19.27 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบ
เวสตเ์ท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ซึ่งมีการซือ้ขายท่ีตลาด NYMEX พุ่งขึน้ 1.24 ดอลลาร ์หรือ 1.15% สู่ระดบั 109.05 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (-) ค าพูด "พาวเวล" ไม่ขลัง นักลงทุนยังคงคาดเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.75% เดือนหน้า  นักลงทนุยงัคงคาดการณว่์า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมก าหนดนโยบายการเงินในเดือนมิ.ย. แมน้ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ยืนยนัว่า เฟด "ยงัไม่ไดพ้ิจารณา" ท่ีจะ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากถึง 0.75%  ทัง้นี ้FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว่้า นักลงทุนใหน้ า้หนัก 75% ท่ีเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ใน
การประชมุวนัท่ี 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 19% เมื่อเดือนท่ีแลว้  นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัคาดการณว่์าเฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้รวมมากกว่า 2.00% 
ในปีนี ้ซึ่งจะท าใหอ้ตัราดอกเบีย้ระยะสัน้แตะระดบั 2.85% ในช่วงสิน้ปีนี ้  

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า รับคาดการณเ์ฟดขึน้ดบ. 0.75% เดือนหน้า  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (5 พ.ค.) โดยไดปั้จจยัหนนุจากการคาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุเดือน
มิ.ย. แมน้ายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ยืนยนัว่าเฟดยงัไม่ไดพ้ิจารณาท่ีจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากถึง  0.75% ก็ตาม  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันี
วดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 1.14% แตะท่ี 103.7540   ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ี
ระดบั 130.31 เยน จากระดบั 128.73 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9873 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9747 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงั
แข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2853 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2740 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ี
ระดบั 1.0519 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0621 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2350 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2581 ดอลลาร ์ 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐพุ่งทะลุ 3% นิวไฮ 4 ปี ขานรับทิศทางดอกเบีย้ขาขึน้  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี พุ่งขึน้สู่ระดบั 3.09% 
ในวันนี ้ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2561 ขานรบัทิศทางอัตราดอกเบีย้ขาขึน้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  ณ เวลา 23.14 น.ตามเวลา ไทย อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 3.088% หลังแตะ 3.09% ก่อนหนา้นี ้ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลอายุ 30 ปี 
ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 3.182% 

• (+/-) BoE ปรับขึน้ดอกเบีย้ 0.25% สู่ระดับ 1.00% สูงสุดในรอบ 13 ปี  ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบาย 0.25% สู่
ระดบั 1.00% ในการประชุมวนันี ้ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 13 ปีเพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ  BoE ประกาศขึน้อตัราดอกเบีย้ในวนันีส้อดคลอ้งกับการ
คาดการณข์องตลาด และเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้ที่ 4 ติดต่อกนันบัตัง้แต่เดือนธ.ค.2564 ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกับเงินเฟ้อ 

 
 

                         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 ์   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 

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

 
 

 

 


