
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,860 1,841 1,823 

1,902 1,920 1,934 

   

 

สรุป ราคาทองค าวันศุกรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 6.49 ดอลลารต์่อโดยราคาทองค ารว่งลงก่อนในช่วงตน้ของการซือ้ขายท่ามกลางการคาดการณท์ี่ว่า  ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะขึน้ดอกเบีย้ 0.75% 
หรือ 75 bps  ในการประชมุเดือนมิ.ย. จนกระทั่งราคาทองค าทดสอบระดบัต ่าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,866.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะเริ่มฟ้ืนตัวขึน้ในเวลาต่อมา  จนกระทั่งกระทรวงแร
งงงานสหรฐัเปิดเผยว่าการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมขึน้ 428,000 ต าแหน่งในเดือนเม.ย. สงูกว่าที่นักเศรษฐศาสตรใ์นโพล Reuters คาดการณว์่าการจา้งงานจะเพ่ิมขึน้ 391,000 ต าแหน่ง แมจ้ะสะทอ้น
ถึงตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง  อย่างไรก็ดี  การปรบัตัวขึน้ของค่าแรงในเดือนเม.ย.นั้นชะลอตัวลง  สะทอ้นจากตัวเลขค่าจา้งรายชั่วโมงโดย เฉลี่ยของแรงงาน ที่เพ่ิมขึน้ 0.3% ต ่ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะหท์ี่ระดบั 0.4%  ส่วนอตัราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 3.6% สงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 3.5%  จึงเป็นปัจจัยส าคญัที่กดดนัดชันีดอลลารใ์หปิ้ดอ่อนค่าลง 0.09% แตะที่ 103.6600 ใน
วันศุกร ์ หลังจากแตะระดับ 104.07 ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตัง้แต่เดือนธันวาคม 2002 ประกอบกับค่าเงินยูโรแข็งค่าขึน้ในวันศุกร ์ ขานรบัความเห็นที่ในเชิง Hawkish หรือ ในเชิงสนับสนุนการคุมเข้ม
นโยบายการเงินจากเจา้หนา้ที่ก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาทิ  นายฟรงัซัวส ์วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว ผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศสที่ระบุว่า  ECB ควรขึน้อัตราดอกเบีย้เงินฝาก 
(Deposit Rate) ใหก้ลบัมาอยู่ในแดนบวกในปีนี ้สอดคลอ้งกับความเห็นของนายโรเบิรต์ โฮลซม์ันน ์ที่กล่าวว่า  ECB ควรขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างนอ้ย 2-3 ครัง้ในปีนีเ้พื่อต่อสูก้ับเงินเฟ้อ  ปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลเชิงบวกแก่ราคาทองค าเพ่ิมเติม  ดา้นกองทนุ SPDR ลดการถือครองทองค าลง -2.98 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งของสหรฐั 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1892.31 1866.00 1876.50 1882.99 6.49 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,882.67 22.78 103.30 

MA 50 Days 1,936.09 24.65 100.01 

MA 200 Days 1,835.97 23.70 96.06 

RSI 9 Days 36.73 22.52 70.20 

RSI 14 Days 39.24 27.50 70.08 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,082.00 -2.98 

ishare 17,914.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.0001 0.8527 0.7457 

10 วัน 0.7014 -0.3960 0.5495 

20 วัน 0.9811 -0.1991 0.9185 

50 วัน 0.9037 0.4445 0.4514 

100 วัน 0.9106 0.8660 -0.6131 

200 วัน 0.7497 0.8685 -0.7382 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,863-1,860 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,860 

 

 

หากราคารกัษาระดบัไวร้าคาอาจพยายามทดสอบแนวตา้นที่ 1,892-1,902 ดอลลารต์่อออนซ ์ถา้ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่ง
นกัลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทดสอบระดบัดงักล่าวจะมีแรงขายออกมา
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสัน้อยู่ที่ 1,863-1,860 ประเมินว่าเป็นการ
อ่อนตวัลงเพื่อสะสมแรงซือ้อีกครัง้ 
 

 

 

 
 



 

 

• (+) รัสเซียทิง้ระเบิดถล่มโรงเรียนในยูเครน คาดเสียชีวิต 60 ราย  ผูว่้าการแควน้ลูฮันสกข์องยูเครนเปิดเผยว่า โรงเรียนแห่งหน่ึงถูกรสัเซียทิง้ระเบิด
ทางตะวนัออกของยูเครน มีผูเ้สียชีวิตแลว้ 2 ราย และคาดว่า จะมีผูเ้สียชีวิตอีก 60 รายภายใตซ้ากปรกัหกัพงั  โดยอาคารของโรงเรียนดงักล่าวมีประชาชน
เขา้ไปใชเ้ป็นท่ีหลบัภยัประมาณ 90 คน และไดร้บัความช่วยเหลือออกมาแลว้ 30 คน ในจ านวนดงักล่าวมีผูท่ี้ไดร้บับาดเจ็บ 7 คน 

• (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลญี่ปุ่ นอีกลูกในวันนี ้เสนาธิการร่วมของเกาหลีใต ้(JCS) เปิดเผยในวนันี ้(7 พ.ค.) ว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสู่
น่านน า้ตะวนัออกหรือทะเลญ่ีปุ่ น โดย JCS ระบุในแถลงการณโ์ดยไม่ไดช้ีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การยิงขีปนาวุธครัง้ล่าสดุดังกล่าวมีขึน้ หลงัจาก
เกาหลีใตเ้ปิดเผยก่อนหนา้นีว่้า เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวธุทิง้ตวั (ballistic missile) ลงสู่น่านน า้ตะวนัออกจากพืน้ท่ีซูนานในกรุงเปียงยาง 

• (+) ไบเดนประกาศช่วยเหลือด้านอาวุธคร้ังใหม่แก่ยูเครนอีก 150 ล้านดอลลาร ์ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัประกาศในวนัศกุร ์(6 พ.ค.) ท่ีจะ
ส่งความช่วยเหลือดา้นอาวธุครัง้ใหม่วงเงิน 150 ลา้นดอลลารใ์หก้บัยูเครนเพื่อใชใ้นการขบัไล่การรุกรานของรสัเซีย  ผมก าลงัประกาศความช่วยเหลือดา้น
ความมั่นคงชุดใหม่ซึ่งจะจัดหาอาวธุปืนใหญ่, เรดาร ์และอปุกรณอ์ื่น ๆ ใหก้ับยเูครน" ปธน.ไบเดนกล่าว ขณะที่เตือนว่างบประมาณในการช่วยเหลือยเูครน
ดงักล่าวใกลจ้ะหมดแลว้ และเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสอนมุตัิเพิ่มเติม 

• (+) บิตคอยนด่ิ์งหลุด $36,000 กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้,ท า QT ฉุดสภาพคล่องวูบ   บิตคอยนด์ิ่งลงหลดุระดบั 36,000 ดอลลารใ์นวนันี ้ขณะท่ีนกัลงทุน
วิตกว่า การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และการปรบัลดขนาดงบดลุ (Quantitative Tightening : QT) จะฉุดสภาพคล่องในตลาด  
ณ เวลา 21.43 น.ตามเวลาไทย บิตคอยนร์ว่งลง 1.14% สู่ระดบั 35,901.75 ดอลลารใ์นการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลจ้างงานแกร่งเกินคาด  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัยโูรในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วนัศกุร ์(6 พ.ค.) หลงัจากท่ีนกัลงทนุปรบัตวัรบัการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานเดือนเม.ย.ของสหรฐัท่ีแข็งแกรง่เกินคาด ซึ่งจะสนบัสนุนใหธ้นาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อไป  ทั้งนี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุ ลในตะกรา้เงิน ลดลง 
0.09% แตะท่ี 103.6600  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0550 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0519 ดอล ลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ี
ระดบั 1.2333 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2350 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7076 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7095 ดอลลาร์ สหรฐั  
ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 130.57 เยน จากระดับ 130.31 เยน และแข็งค่าเมื่ อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9882 ฟรงัก ์จากระดับ 
0.9873 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2906 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2853 ดอลลาร์แคนาดา 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 98.60 จุด วิตกเฟดเดินหน้าขึน้ดอกเบีย้อีก  ดชันีดาวโจนสปิ์ดลดลงในวนัศุกร ์(6 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนวิตกว่า ธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) จ าเป็นจะตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีกเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32 ,899.37 จุด ลดลง 98.60 จุด หรือ -
0.30%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,123.34 จดุ ลดลง 23.53 จดุ หรือ -0.57% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,144.66 จดุ ลดลง 173.03 จดุ หรือ -1.40% 

• (-) ผู้น ายูเครนเปิดกว้างการเจรจา แต่รัสเซียต้องถอนทหารก่อน  ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายูเครน กล่าวว่า สะพานเชื่อมกับรสัเซีย
ยงัคงไม่ไดถ้กูท าลายอย่างสิน้เชิง โดยช่องทางการเจรจายงัคงเปิดกวา้งอยู่  อย่างไรก็ดี ปธน.เซเลนสกีกล่าวว่า การเจรจาจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเมื่อรสัเซียจะตอ้ง
ถอนก าลงัทหารออกจากยเูครน โดยใหส้ภาวการณก์ลบัสู่วนัท่ี 23 ก.พ. ก่อนท่ีรสัเซียจะโจมตียเูครนในวนัท่ี 24 ก.พ. 

• (-) รัสเซียยันไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครน  กระทรวงการต่างประเทศรสัเซียออกแถลงการณ์ยืนยันว่า รสัเซียจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียรใ์น
ปฏิบตัิการพิเศษทางทหารในยูเครน  นายอเลกไซ ไซเซฟ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรสัเซีย กล่าวว่า อาวธุนิวเคลียรไ์ม่เหมาะกับปฏิบตัิการทางทหาร
ในยเูครน  นายไซเซฟกล่าวว่า ข่าวลือท่ีว่ารสัเซียจะใชอ้าวธุนิวเคลียรใ์นยเูครนไม่มีมลูความจริงแต่อย่างใด 

• (+/-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าคาดในเดือนเม.ย.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 
428,000 ต าแหน่งในเดือนเม.ย. สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 400,000 ต าแหน่ง  ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวท่ีระดับ 3.6% สู งกว่าท่ี
นักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 3.5%  กระทรวงแรงงานสหรฐัยงัไดป้รบัตัวเลขการจา้งงานในเดือนมี.ค. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 428,000 ต าแหน่ง จากเดิม
รายงานว่าเพิ่มขึน้ 431,000 ต าแหน่ง และปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนก.พ. โดยปรับเป็นเพิ่มขึน้ 714,000 ต าแหน่ง  จากเดิมรายงานว่าเ พิ่มขึน้ 
750,000 ต าแหน่ง  กระทรวงแรงงานสหรฐัระบุว่าภาคเอกชนมีการจา้งงานเพิ่มขึน้ 406,000 ต าแหน่ง ขณะท่ีภาครฐัจา้งงานเพิ่มขึน้ 22,000 ต าแหน่ง  
ขณะเดียวกนั ตวัเลขค่าจา้งรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึน้ 0.3% ต ่ากว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์ระดบั 0.4% 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 9 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุ จาก Sentix   -21.7 -18.0 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้และยอดคา้ส่งเดือนมี.ค.   2.3% 2.3% 

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

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -43.0 -41.0 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน เม.ย.   0.2% 1.2% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.4% 0.3% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 1.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งตน้   1.0% 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5% 1.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.6% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   190K 200K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   64.1 65.2 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 06 พ.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


