
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลงมาเกือบ 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงกดดนัของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ท่ีพุ่งแตะ
ระดบัสูงสุดในรอบ 3 ปีคร่ึงท่ี 3.2046% ประกอบกบัดชันีดอลลาร์ก็ได้พุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ท่ี 104.187 ซึง่เป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือน
ธ.ค. 2002 จากแรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั 
Sideway Up ในกรอบ 1,851.90-1,865.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเทียบเยน อยู่ท่ีระดบั 130 เยน และ
ร่วงแตะกรอบบนของ 129 เยนเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐได้เร่ิมปรับตวัลงมา ประกอบกบันาย Raphael Bostic ปธ.
เฟด สาขาแอตแลนต้า กล่าวว่าเฟดอาจจะขึน้ดอกเบีย้ 50 bps อีกจ านวน 2-3 ครัง้ แต่ไม่จ าเป็นต้องขึน้อัตราดอกเบีย้ในระดับท่ีมากกว่านัน้ นอกจากนี ้
ทางด้าน ปธน.ไบเดน ยงัได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนมุตัร่ิางกฎหมายจดัสรรงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จึงอนมุัติงบประมาณ
ส าหรับการรับมือกบัโรคโควดิ-19 ในสหรัฐ ในวนันีร้อตดิตามข้อมลูเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทัง้ดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าท่ีเฟด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  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                                       
10-05-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.30 1,863.12 9.82 0.53 

Spot Silver ($) 21.77 22.07 0.30 1.38 

เงนิบาท (฿/$) 34.58 34.59 0.01 0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,600 30,500 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 105.18 104.41 -0.77 -0.73 

ดชันดีอลลาร ์ 103.76 103.55 -0.21 -0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.0559 1.0577 0.00 0.17 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,841   1,823  1,805 

       1,872   1,889  1,913 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,872 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,841-1,823 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,889 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ไบเดนแนะสภาคองเกรสเร่งอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนก่อนงบรับมือโควิด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐประกาศในวนัจนัทร์ (9 พ.ค.) ว่า 

เขาต้องการให้สภาคองเกรสแยกร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนและจดัหางบประมาณส าหรับการรับมือกบัโรคโควิด-19 ของประเทศออกเป็น 2 ฉบบั ส านกั

ข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่า ปธน.ไบเดนได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติร่างกฎหมายจดัสรรงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก่อนเป็นอันดบัแรก จากนั ้นจึง

อนมุตังิบประมาณเพิ่มเตมิส าหรับการรับมือกบัโรคโควดิ-19 ในสหรัฐ โดยเดมิทีแล้วปธน.ไบเดนได้ขอให้สภาคองเกรสรวมร่างกฎหมายจดัสรรงบช่วยเหลือ

ยเูครนและโควดิ-19 เอาไว้เป็นฉบบัเดียว "เราไม่อาจปล่อยให้การด าเนินการล่าช้าออกไป เพราะสงครามในยูเครนเป็นเร่ืองส าคญั ดงันัน้ ผมจึงต้องการให้

แยกงบโควิด-19 และงบช่วยเหลือยูเครนออกเป็น 2 ฉบบั เพ่ือให้ร่างกฎหมายช่วยเหลือยูเครนส่งมาให้ผมลงนามได้ในทนัที" ด้านบรรดาผู้น าพรรคเดโม

แครตในสภาคองเกรสต่างก็เห็นด้วยกับการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ของปธน.ไบเดน โดยระบุว่า พวกเขาเตรียมตวัด าเนินการอย่างเร่งด่วนเก่ียวกับร่ าง

กฎหมายช่วยเหลือยเูครนแล้ว โดยคาดวา่จะผ่านการอนมุตัไิด้อย่างราบร่ืนด้วยการสนบัสนนุจากทัง้สองพรรคการเมือง 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐลดลง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเทียบเยน โดยเทรดอยู่กรอบล่างของ 130 เยนท่ีตลาด

โตเกียว หลังร่วงแตะกรอบบนของ 129 เยนเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงเม่ือคืนนี ้ส านักข่าวเกียวโด

รายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 130.38-130.41 เยน เทียบกบั 130.29-130.39 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 131.20-131.21 

เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงตามหุ้นสหรัฐ วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้กระทบเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นเอเชียเปิดร่วงลงสู่ระดบัต ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี ซึ่ง

เคล่ือนไหวตามทศิทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดร่วงลงกวา่ 600 จดุในวนัจนัทร์ (9 พ.ค.) ขณะที่ดชันี S&P500 ดิง่หลดุจากระดบั 4,000 จุดเป็น

ครัง้แรกในรอบกวา่ 1 ปี เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางความวติกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับ

ขึน้อตัราดอกเบีย้ นอกจากนี ้ตลาดยงัวติกกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตวั หลงัจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองส าคญัเ พ่ือสกัด

การระบาดของโควดิ-19 

 (+) บิตคอยน์ร่วงแตะ $30,000 แล้ว ผวาเฟดขึน้ดอกเบีย้ฉุดสภาพคล่องคริปโทฯ ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดบั 30,000 ดอลลาร์แล้วเช้านี ้

เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่การท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ จะฉดุสภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์เส่ียง ซึง่รวมถงึตลาดคริปโทเคอร์

เรนซี ณ เวลา 07.34 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ดิ่งลง 1,200 ดอลลาร์ หรือ -3.86% แตะท่ี 29,876 ดอลลาร์ บิตคอยน์ร่วงลงตามทิศทางตลาดหุ้น

สหรัฐ ท่ามกลางการคาดการณ์ท่ีว่า เฟดอาจปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. โดย FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชีว้่า 

ขณะนีน้กัลงทนุให้น า้หนกั 75% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.75% ในการประชมุวนัท่ี 14-15 มิ.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 19% เม่ือเดือนท่ีแล้ว 

 (-) เซ่ียงไฮ้พบผู้ติดเชือ้โควิดลดลงต่อเน่ือง เซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ยงัไม่มีสญัญาณบ่งชีว้่าเซี่ยงไฮ้จะ

ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ท่ีเข้มงวดเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเร็ว ๆ นี ้โดยมาตรการดงักล่าวท าให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเก็บ

ตวัอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้วในขณะนี ้สถานีโทรทศัน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 3,014 รายในวนั

จนัทร์ท่ี 9 พ.ค. ลดลงจาก 3,947 รายในวนัอาทิตย์ (8 พ.ค.) และลดลงจาก 3,975 คนในวนัเสาร์ (7 พ.ค.) โดยยอดผู้ติดเชือ้รายใหม่ในวนัจนัทร์ถือเป็น

ระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตว่นัท่ี 26 มี.ค. 2565  

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจ นสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (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  
 

-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 

วนัพ หสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องัก ษ 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 ข้อมลูวนัที่ 06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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