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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,863.00-1,885.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาได้ปิดปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กน้อย 6.49 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จากการปรับตวัขึน้ของคา่แรงในเดือนเม.ย.นัน้ชะลอตวัลง ประกอบกบัอตัราการวา่งงานสหรัฐทรงตวัท่ีระดบั 3.6% สงูกว่าคาดการณ์ มากดดนัดชันี
ดอลลาร์ให้ปิดออ่นคา่ลง ขณะท่ีมีปัจจยัช่วยหนนุจากสหรัฐเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการคว ่าบาตรสถานีโทรทศัน์ของรัสเซีย 3 แห่ง และผู้บริหารของธนาคารก๊าซพรอม
แบงก์ พร้อมทัง้ออกค าสัง่ห้ามไมใ่ห้บริษัทอเมริกนัให้บริการด้านบญัชีและค าปรึกษาใดๆ กบัรัสเซีย ประกอบกบันายกรัฐมนตรีฟูมิโอ คิชิดะ ผู้น าญ่ีปุ่ นเล็งยติุการพึ่งพา
น า้มนัรัสเซียแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปเพื่อไม่ให้ขาดแคลนทรัพยากร อย่างไรก็ตามด้านสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแขง็คา่ขึน้แตะกรอบบน 130 เยน หลงัการเผยข้อมลูจ้างงาน
สหรัฐอนัแขง็แกร่งส าหรับเดือนเม.ย.ในช่วงปลายสปัดาห์ท่ีผา่นมา ท าให้นกัลงทุนคาดการณ์กนัมากขึน้ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งความเร็วในการคมุเข้มทาง
การเงิน นอกจากนีเ้ซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ต ่าสดุในรอบกวา่ 6 สปัดาห์ ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้นกั
ลงทนุติดตามการเปิดเผยสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนมี.ค. ของสหรัฐ ทัง้นีร้าคาทองค ายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,863-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน
เหนือบริเวณดงักลา่วได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,892-1,902 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไมส่ามารถปรับขึน้ไปยืนได้อาจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
09-05-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,882.99 1,863.68 -19.31 -1.03 

Spot Silver ($) 22.33 22.00 -0.33 -1.48 

เงนิบาท (฿/$) 34.33 34.60 0.27 0.77 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.60 109.89 -2.71 -2.41 

ดชันดีอลลาร ์ 103.73 104.06 0.32 0.31 

เงนิยโูร (€/$) 1.0547 1.0522 0.00 -0.24 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,860    1,841   1,823 

        1,902    1,920   1,934 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,863-1,860 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,860 

 

 

 

 



 

 

 (+) สหรัฐลงดาบรัสเซียรอบใหม่ คว ่าบาตรสถานีโทรทัศน์ -ผู้บริหารก๊าซพรอมแบงก์ สหรัฐเปิดเผยว่าได้ออกมาตรการคว ่าบาตรสถานีโทรทศัน์ของ
รัสเซีย 3 แห่ง พร้อมทัง้ออกค าสัง่ห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกนัให้บริการด้านบญัชีและค าปรึกษาใด ๆ กบัรัสเซีย นอกจากนี ้ยงัคว ่าบาตรผู้ บริหารของธนาคารก๊าซ
พรอมแบงก์ เพ่ือลงโทษการท่ีรัสเซียใช้ก าลงับกุโจมตียเูครน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ มาตรการดงักล่าวถือเป็นมาตรการชดุแรกท่ีคว ่าบาตรบริษัทก๊าซพร
อม ซึง่เป็นผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียและเป็นบริษัทแม่ของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ ขณะท่ีสหรัฐและชาติพนัธมิตรเล่ียงที่จะใช้มาตรการท่ีท าให้การส่ง
ก๊าซไปยโุรปหยุดชะงกั ทางด้านเจ้าหน้าท่ีระดบัสูงของสหรัฐให้สมัภาษณ์ว่า "มาตรการครัง้นีไ้ม่ได้เป็นการคว ่าบาตรอย่างเต็มรูปแบบ เราไม่ได้อายดัทรัพย์สิน
ของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ และไม่ได้ห้ามท าธุรกรรมกบัธนาคาร ... สิ่งท่ีเราต้องการบอกก็คือว่า ก๊าซพรอมแบงก์ไม่ใช่สถานท่ี ๆ ปลอดภยัส าหรับสินทรัพย์ 
และเราเลือกคว ่าบาตรเฉพาะผู้บริหารระดบัสงูบางส่วนเพ่ือสร้างความหวาดหวัน่" 

 (+) ญ่ีปุ่นเล็งยุตกิารพึ่งพาน า้มันรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป นายกรัฐมนตรีฟมูิโอ คชิิดะ ผู้น าญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นจะทยอยยุตกิารน าเข้าน า้มนั
จากรัสเซียแบบค่อยเป็นค่อยไป ในขณะเดียวกนัก็จะรักษาผลประโยชน์ให้กบัประเทศชาติในโครงการน า้มนัและก๊าซในรัสเซียตะวนัออกไกล เน่ืองจากญ่ีปุ่ น
ต้องสร้างสมดลุระหว่างการบรรเทาแรงกดดนัด้านต้นทนุค่าครองชีพและการลดพึ่งพาน ามนัจากรัสเซียเพ่ือตอบโต้กรณีรัสเซียโจมตียูเครน "กรณี ดงักล่าวถือ
เป็นการตดัสินใจท่ียาก แตค่วามเป็นอนัหนึง่อนัเดียวของของ G7 ถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุในขณะนี"้ นายคชิิดะกล่าวในกรุงโตเกียว มาตรการยตุกิารน าเข้าน า้มนั
จากรัสเซียถือเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัส าหรับญ่ีปุ่ นซึง่เป็นประเทศท่ีมีความขาดแคลนด้านทรัพยากร โดยท่ีผ่านมานัน้ญ่ีปุ่ นพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะใช้
มาตรการดงักล่าว เน่ืองจากต้องพึง่พาการน าเข้าเป็นหลกั 

 (+) ผู้เช่ียวชาญชีอ้อสเตรเลียจ่อเผชิญโควดิระลอก "ตดิเชือ้ซ า้" ช่วงฤดูหนาว นายเอเดรียน เอสเตอร์แมน ผู้ เช่ียวชาญด้านโรคติดต่อจากมหาวทิยาลยั
เซาธ์ออสเตรเลีย ในประเทศออสเตรเลีย เตือนถงึการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีตดิเชือ้ซ า้ทัว่ประเทศในช่วงเปล่ียนผ่านสู่ฤดหูนาว นายเอสเตอร์
แมนระบุว่า จ านวนผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีติดเชือ้ซ า้ก าลังเพิ่มขึน้ เน่ืองจากภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติหลังการระบาดสูงสุดของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนใน
ออสเตรเลีย เม่ือช่วงเดือนธ.ค.-ม.ค.ท่ีผ่านมาเร่ิมลดลง และระบุด้วยว่า ผู้ เช่ียวชาญจ าเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลจากต่างประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลท้องถิ่นใน
ออสเตรเลียไม่มีระบบติดตามอตัราการตดิเชือ้ซ า้ ทัง้นีห้นงัสือพิมพ์เดอะ แคนเบอร์รา ไทม์ส (The Canberra Times) ระบวุ่าเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์ย่อยหลายสาย
พนัธุ์ ได้พิสจูน์ให้เหน็วา่มีความสามารถในการหลบหลีกภมูิคุ้มกนัจากการฉีดวคัซีนหรือการติดเชือ้ก่อนหน้านีไ้ด้ และชาวออสเตรเลียก าลงัติดโรคโควดิ-19 ซ า้
เป็นครัง้ที่สองเพิ่มขึน้ 

 (+) บิตคอยน์ร่วงต่อเน่ือง ล่าสุดดิ่งหลุด $34,000 หวั่นผลกระทบเฟดขึน้ดอกเบีย้ ณ เวลา 12.57 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ดิง่ลง 1,091 ดอลลาร์ 
หรือ 3.15% แตะที่ 33,512 ดอลลาร์ ผู้ เช่ียวชาญกล่าววา่ บิตคอยน์ได้ร่วงหลดุแนวรับเส้นส าคญัท่ี 37,500 ดอลลาร์ ซึง่เป็นการส่งสญัญาณช่วงขาลง และอาจ
ดิง่ลงทดสอบ 30,000 ดอลลาร์ ซึง่หากระดบัดงักล่าวไม่สามารถรองรับได้ ก็จะท าให้บติคอยน์ทรุดตวัลงตอ่ไปสู่ระดบั 25,000 ดอลลาร์ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน นักลงทุนคาดเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้หลังการจ้างงานแกร่ง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้แตะกรอบบน 130 เยน หลงัการ
เผยข้อมลูจ้างงานสหรัฐอนัแข็งแกร่งส าหรับเดือนเม.ย.ในช่วงปลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา ท าให้นกัลงทนุคาดการณ์กนัมากขึน้วา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่ง
ความเร็วในการคมุเข้มทางการเงิน ทัง้นี ้นกัลงทนุแห่ซือ้ดอลลาร์จากการคาดการณ์ถึงนโยบายการเงินท่ีแตกต่างกนัมากยิ่งขึน้ระหว่างเฟดและธนาคารกลาง
ญ่ีปุ่ น (BOJ) ซึง่เดนิหน้าใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเป็นพิเศษเพ่ือบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2%ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว 
ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 130.86-130.87 เยน เทียบกบั 130.48-130.58เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 130.51-130.53 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของวนั
ศกุร์ท่ี 6 พ.ค.ที่ผ่านมา 

 (-) เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชือ้โควดิต ่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์  เซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ติดเชือ้โควดิ-19 ต ่าสดุในรอบกวา่ 6 สปัดาห์ อย่างไรก็ดี ยงัไม่มีสญัญาณบง่ชี ้
วา่เซี่ยงไฮ้จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 ในเร็ว ๆ นี ้โดยมาตรการดงักล่าวจ ากดัให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเก็บตวั
อยู่แต่ในบ้านมานานกว่าหนึ่งเดือน ทัง้นีส้ถานีโทรทศัน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีน รายงานผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 
3,947 รายในวนัอาทติย์ (8 พ.ค.) ซึง่ลดลงเล็กน้อยจาก 3,975 คนในวนัเสาร์ 

 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 9 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   -22.6** -18.0 

 21.00น. สหรัฐฯ 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. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   92.9 93.2 

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

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

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - 1.3M 

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

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

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

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   190K 200K 

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

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   64.1 65.2 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.4% 

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

 
 

 

 

 


