
 

 

 

 

   

สรุป  หลังจากราคาทองค าเมื่อเมื่อวนัศุกร์ท่ีผ่านมาปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย 6.49 ดอลลาร์ ซึ่งถึงแม้ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐจะเพิ่มขึน้ท่ี 428,000 
ต าแหน่งในเดือนเม.ย. สงูกว่าคาดการณ์ แตก่ารปรับตวัขึน้ของค่าแรงในเดือนเม.ย.นัน้กลบัชะลอตวัลง ประกอบกบัอตัราการว่างงานสหรัฐทรงตัวท่ีระดบั 3.6% สงู
กว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 3.5% จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีกดดนัดชันีดอลลาร์ให้ปิดอ่อนค่าลง 0.09% แตะท่ี 103.6600 ในวนัศกุร์ ส่วนในวนันีร้าคาทองค า
ช่วงเช้าแกวง่ตวัแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบ 1,871.50-1,885.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค ายงัโดนแรงกดดนัตอ่เน่ืองมาจากการคาดการณ์ ท่ีว่าเฟดจะขึน้
ดอกเบีย้ถึง 0.75% หรือ 75 bps  ในการประชุมเดือนมิ.ย. ประกอบกับนักวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนคาดว่าตลาดหุ้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้แนวโน้มสดใสและ
เหมาะจะน าเงินเข้ามาพกัไว้ในขณะนี ้จากการท่ีหลายประเทศเร่ิมเปิดเศรษฐกิจ อนุญาตให้นกัท่องเท่ียวท่ีฉีดวคัซีนแล้วเข้าประเทศได้โดย ไม่ต้องกกัตวั และเป็นท่ี
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามยงัคงมีแรงหนุนอยู่ในช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน หลงั G7 ได้ออกมาให้ค ามัน่สญัญาว่าจะสัง่ห้ามหรือยุติการน าเข้า
น า้มนัรัสเซีย ภายใต้ความพยายามในการสง่เสริมการโดดเด่ียวรัสเซีย ซึง่สอดคล้องกบัทางรัฐบาลองักฤษท่ีได้ประกาศวา่จะปรับขึน้ภาษีน าเข้าพลาตินมั พาลาเดียม 
จากรัสเซีย เบลารุส ภายใต้มาตรการใหมท่ี่พุง่เป้าตดัท่อน า้เลีย้งด้านการค้ามลูคา่ 1.7 พนัล้านปอนด์ ส าหรับวนันีติ้ดตามตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่สหรัฐ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
09-05-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,882.99 1,871.75 -11.24 -0.60 

Spot Silver ($) 22.33 22.25 -0.08 -0.36 

เงนิบาท (฿/$) 34.33 34.57 0.24 0.68 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.60 112.05 -0.55 -0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 103.73 104.02 0.29 0.28 

เงนิยโูร (€/$) 1.0547 1.0510 0.00 -0.35 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,860   1,841  1,823 

       1,902   1,920  1,934 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,863-1,860 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,902-1,892 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,860 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) G7 ผนึกก าลังแบนน า้มันรัสเซีย หวังกดดันยุติสงครามในยูเครน บรรดาผู้น ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทัง้ 7 หรือ G7 ได้ออกมาให้ค ามัน่สญัญาว่า
จะสั่งห้ามหรือยุติการน าเข้าน า้มันรัสเซีย ซึ่งเป็นความเคล่ือนไหวครัง้ล่าสุดในการกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครน ทัง้นี ้ส านั กข่าวเกียวโดรายงาน
แถลงการณ์ของ G7 ในวนัอาทิตย์ (8 พ.ค.) วา่ "เราให้ค ามัน่สญัญาว่าจะยุตกิารพึ่งพาพลงังานรัสเซียด้วยการยตุิหรือสัง่ห้ามการน าเข้าน า้มนัรัสเซีย โดยเรา
จะรับประกนัวา่เราสามารถจดัการเร่ืองดงักล่าวได้ทนักาลและเป็นระเบียบ พร้อมใช้วธีิการท่ีจะท าให้โลกมีเวลาเพียงพอในการหาอปุทานทดแทน" นอกจากนี ้
G7 ยังระบุว่า สมาชิกจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือห้ามหรือป้องกันการจัดหาบริการส าคญัต่อสิ่งท่ีรัสเซียพึ่งพาภายใต้ความพยายามในการส่งเสริมการโดด
เดี่ยวรัสเซียจากเศรษฐกิจทกุภาคส่วน G7 จะเดนิหน้าและยกระดบัการส่งเสริมการต่อต้านกลุ่มอภิสิทธ์ิชนท่ีสนบัสนนุประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ในการ
ท าสงครามกบัยเูครนด้วยการออกมาตรการคว ่าบาตรตอ่บุคลต่าง ๆ เพิ่มเตมิ 

 (+) อังกฤษประกาศคว ่าบาตรรัสเซียเพิ่ม เตรียมขึน้ภาษีน าเข้าพลาตินัม-พัลลาเดียม รัฐบาลองักฤษประกาศว่าจะปรับขึน้ภาษีน าเข้าพลาตินมัและ
พาลาเดียมจากรัสเซียและเบลารุส ภายใต้มาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ท่ีพุ่งเป้าตดัท่อน า้เลีย้งด้านการค้ามลูค่า 1.7 พนัล้านปอนด์ (2.10 หม่ืนล้านดอลลาร์) 
และเพ่ือเป็นการกดดนัประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ให้ยตุกิารท าสงครามในยเูครน ทัง้นี ้รัฐบาลองักฤษจะปรับขึน้ภาษีน าเข้าผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ราว 35% ซึง่
รวมถึงพลาตินัมและพัลลาเดียม พร้อมกับสัง่ห้ามการส่งออกสินค้า เช่น เคมีภณัฑ์ พลาสติก ยาง และเคร่ื องจกัรไปยงัรัสเซีย ซึ่งมีมูลค่ารวมกนั 250 ล้าน
ปอนด์ (310 ล้านดอลลาร์) โดยรัฐบาลองักฤษจะออกกฎหมายเพ่ือบงัคบัใช้มาตรการคว ่าบาตรครัง้ใหม่ในไม่ช้านี ้องักฤษร่วมมือกบัชาติตะวนัตกในการคว ่า
บาตรเศรษฐกิจรัสเซีย เพ่ือตอบโต้ท่ีรัสเซียใช้ก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน นอกจากนี ้ยงัได้สัง่คว ่าบาตรบคุคลและธุรกิจกวา่ 1,000 รายแล้ว  

 (+) รัสเซียทิง้ระเบิดถล่มโรงเรียนในยูเครน คาดเสียชีวติ 60 ราย ผู้ วา่การแคว้นลูฮนัสก์ของยเูครนเปิดเผยวา่ โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกรัสเซียทิง้ระเบิดทาง
ตะวนัออกของยเูครน มีผู้ เสียชีวติแล้ว 2 ราย และคาดว่า จะมีผู้ เสียชีวติอีก 60 รายภายใต้ซากปรักหกัพงั โดยอาคารของโรงเรียนดงักล่าวมีประชาชนเข้าไปใช้
เป็นท่ีหลับภัยประมาณ 90 คน และได้รับความช่วยเหลือออกมาแล้ว 30 คน ในจ านวนดงักล่าวมีผู้ ท่ีได้รับบาดเจ็บ 7 คน ทัง้นี ้เคร่ืองบินของรัสเซียได้ทิง้
ระเบิดไปยงัโรงเรียนดงักล่าวเม่ือวนัเสาร์ท่ีผ่านมา โดยลูฮนัสก์ถือเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบของกองทพัรัสเซียและยูเครน ขณะท่ีเมืองไบโลฮอริฟกา ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของโรงเรียน ตัง้อยู่ใกล้กบัเมืองเซเวโรโดเนตส์ท่ีรัฐบาลยเูครนยงัคงครอบครองไว้ได้อยู่ แตต้่องเผชิญกบัการสู้รบอย่างดเุดือดในช่วงสปัดาห์ท่ีผ่านมา 

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด $35,000 วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้ฉุดสภาพคล่องตลาดคริปโทฯ  ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดบั 35,000 ดอลลาร์ในช่วงเช้านี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่ การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะฉดุสภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์เส่ียง ซึง่รวมถึงตลาดคริปโทเคอร์เรน
ซี ณ เวลา 06.24 น. ราคาบติคอยน์ร่วงลง 3.48% แตะที่ระดบั 34,200.64 ดอลลาร์  ตามตลาดทศิทางหุ้นสหรัฐ หลงัจาก FedWatch Tool ของ CME Group 
บง่ชีว้า่ ขณะนีน้กัลงทนุให้น า้หนกั 75% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 19% เม่ือเดือนท่ีแล้ว 

 (-) เจพีมอร์แกนชีต้ลาดหุ้นเอเชียแนวโน้มสดใส คาดเปิดประเทศช่วยหนุนท่องเที่ยวฟ้ืนตัว  นกัวเิคราะห์ของเจพีมอร์แกนคาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นใน
ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ยงัคงมีแนวโน้มที่สดใส เน่ืองจากนกัลงทนุมีมมุมองวา่การท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงิน
เฟ้อท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสูงสดุในรอบหลายสิบปี และการท่ีจีนยงัคงล็อกดาวน์เมืองส าคญัเพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นัน้ จะท าให้ตลาดหุ้นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะน าเงินเข้ามาพกัไว้ในขณะนี ้นกัลงทนุต่างก็คาดหวงัว่าตลาดหุ้นเอเชียจะได้ประโยชน์จากการท่ีหลายประเทศเร่ิม
เปิดเศรษฐกิจ ซึง่จะเป็นปัจจยัหนนุการฟืน้ตวัของอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว โดยมีรายงานวา่ยอดการจองตัว๋เดนิทางทอ่งเท่ียวปรับตวัเพิ่มขึน้ หลงัจากหลาย
ประเทศในเอเชีย ซึง่รวมถงึ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อนญุาตให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีฉีดวคัซีนแล้วเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกกัตวั นกัวเิคราะห์ยงักล่าวด้วยว่า 
นกัลงทนุเข้าลงทนุในตลาดหุ้นเอเชียเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงจากเงินเฟ้อ ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ทัว่โลกพุ่งสงูขึน้ ในช่วงสงครามรัสเซีย-ยเูครน 

 (+/-) จับตาท่าทีปธน.ปูตินวันนีเ้น่ืองในวัน Victory day ของรัสเซีย รัสเซียได้ซ้อมการสวนสนามในกรุงมอสโก เพ่ือเตรียมเฉลิมฉลองวนัแห่งชัยชนะ 
(Victory Day) ซึง่มีก าหนดจดัขึน้วนันี ้(9 พ.ค.) โดยกองทพัรัสเซียได้น าอาวธุยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เคร่ืองบินขบัไล่ ปืนใหญ่ และขีปนาวธุน า
วิถี มาร่วมซ้อมการสวนสนาม ในขณะท่ีนักวิเคราะห์และส่ือต่างประเทศต่างจับตาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซียว่า จะออกมาเ คล่ือนไหวใน
รูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นกล่าวสุนทรพจน์หรือประกาศชยัชนะเหนือสงครามยูเครน ขณะท่ีสงครามยงัไม่สิน้สุดลง แอบบาส กลัยามอฟ อดีตผู้ เขียนสุนทรพจน์
ให้กบัปตูิน กล่าวว่า ทกุคนต่างคาดหวงัวา่ ในวนัท่ี 9 พ.ค.ท่ีจะถงึนี ้จะมีความเคล่ือนไหวเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นความเคล่ือนไหวจากทัง้ฝ่ังผู้สนบัสนนุนายปตูิน
และฝ่ังตรงข้าม ซึง่กระแสการคาดการณ์ตา่ง ๆ นานาเหล่านี ้หากไม่มีค าตอบออกมาก็จะถือวา่ ปตูนิพ่ายแพ้ในทางการเมือง  

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 9 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -21.7 -18.0 

 21.00น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3% 2.3% 

วนัองัคารท่ี 10 พ.ค. 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -42.0 -43.0 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -43.0 -41.0 

 17.00น. สหรัฐ  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   92.9 93.2 

วนัพธุท่ี 11 พ.ค. ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐ  ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.   0.2% 1.2% 

 19.30น. สหรัฐ  ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.4% 0.3% 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - 1.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   1.0% 1.3% 

 19.30น. สหรัฐ  ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐ  ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   190K 200K 

วนัศกุร์ท่ี 13 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน มี.ค.   -2.1% 0.7% 

 21.00น. สหรัฐ  คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   64.1 65.2 

 21.00น. สหรัฐ  คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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