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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,851.90-1,865.31 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวานนีไ้ด้ปิดลดลงถึง 29.69 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมี
แรงกดดนัจากดชันีดอลลาร์ท่ีพุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีพุง่แตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปีคร่ึง ขณะท่ี
วนันีม้ีปัจจยัหนนุจากตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่ีบรรดาธนาคารกลาง
หลายแห่งเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ อีกทัง้กระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในประเทศของญ่ีปุ่ นรายงานวา่ การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนญ่ีปุ่ นลดลง 2.3% ในเดือน
มี.ค.เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึง่เป็นการปรับตวัลงครัง้แรกในรอบ 3 เดือน อย่างไรก็ตามด้านเซี่ยงไฮ้รายงานยอดผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ลดลงอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบันายยุน 
ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เผยในพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งผู้น าคนใหมข่องประเทศในวนันีว้า่ เขาจะเสนอแผนการช่วยฟืน้ฟูเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ หาก
เกาหลีเหนือยอมปลดอาวธุนิวเคลียร์ ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค าได้ คืนนีแ้นะน าให้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ มีการเปิดเผยดชันีความ
เช่ือมัน่ของธุรกิจขนาดย่อมเดือนเม.ย.จากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,872 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรแบง่ขายท าก าไร และ การเข้าซือ้อาจดบูริเวณแนวรับ 1,841-1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไมห่ลดุราคายงัมีโอกาสฟืน้ตวัขึน้ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
10-05-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,853.30 1,857.43 4.13 0.22 

Spot Silver ($) 21.77 21.80 0.03 0.14 

เงนิบาท (฿/$) 34.58 34.54 -0.05 -0.13 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,600 30,450 -150 -0.49 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 105.18 103.62 -1.56 -1.48 

ดชันดีอลลาร ์ 103.76 103.69 -0.07 -0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0559 1.0539 0.00 -0.19 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,841    1,823   1,805 

        1,872    1,889   1,913 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,872 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,889 

 

 

 

 



 

 

 (+) อาเซียนอาจเกดิความวุ่นวายทางสังคมครัง้ใหญ่ หากราคาอาหารพุ่งไม่หยุด นายโมฮมัหมดั ฟาอีซ นากทูา นกัเศรษฐศาสตร์ของแบงก์ ออฟ อเมริกา ซี
เคียวริตีส์ (BofA Securities) เปิดเผยว่า ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงรุนแรงท่ีจะเกิดความวุ่นวายในสงัคม หากราคาอาหารปรับตวั
สงูขึน้มาก นอกจากนี ้นายนากูทายงัเพิ่มเติมว่า ความต้องการในตลาดจะมีส่วนผลกัดนัให้เงินเฟ้อเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการกลบัมาเปิดเศรษฐกิจและปริมาณการใช้
บริการต่าง ๆ ท่ีเพิ่มขึน้ แตปั่จจยัเหล่านีจ้ะเพิ่มแรงกดดนัด้านต้นทนุท่ีภาคธุรกิจต้องแบกรับ และจะหาทางผลกัภาระด้านต้นทุนบางส่วนไปให้กบัผู้บริโภค และเมื่อ
รวมกบัเงินเฟ้อด้านราคาน า้มนัและอาหารทัว่โลก ก็จะท าให้เงินเฟ้อโดยรวมในภมูิภาคสงูขึน้ในท่ีสดุ ซึ่งข้อมลูจาก FocusEconomics บริษัทผู้ ให้บริการด้านข้อมลู
เปิดเผยวา่ ภาวะเงินเฟ้อในภมูิภาคเพิ่มขึน้มาอยู่ท่ี 3.5% ในเดือนมี.ค.จากระดบั 3% ในเดือนก.พ. 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงแรง วติกแบงก์ชาตหิลายประเทศขึน้ดอกเบีย้  โดยตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบเกือบ 2 ปี เน่ืองจากนกั
ลงทุนวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจากการท่ีบรรดาธนาคารกลางหลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ รายงานระบวุา่ ดชันี MSCI 
ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงสูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนก.ค. 2563 โดยตลาดหุ้นจีนโชว์ฟอร์มได้ต ่าสดุในบรรดาตลาดหุ้นหลกัของภูมิภาคในช่วงปีนี ้โดยมีมลูคา่ลดลง 21-
25% เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลหลงัธนาคารกลางสหรัฐ, ธนาคารกลางองักฤษ และธนาคารกลางออสเตรเลีย ประกาศปรับขึน้ดอกเบีย้เมื่อสปัดาห์ท่ีผา่นมา โดยตลาด
ยงัคาดว่า แบงก์ชาติของประเทศต่าง ๆ จะใช้นโยบายการเงินแบบคมุเข้มเพิ่มขึน้เพื่อต่อสู้กบัภาวะเงินเฟ้อ ทัง้นี ต้ลาดหุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งปิดลบ 368.27 จุด หรือ -
1.84%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดลบ 152.24 จุด หรือ -0.58% และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดวนันีล้ดลง 14.25 จุด หรือ -0.55% ท าสถิติ
ลดลงติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 6 และเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตว่นัท่ี 30 พ.ย.ท่ีดชันีหลดุ 2 ,600 จุด ซึ่งมีเพียงตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 31.70 จุด หรือ +1.06% 
หลงัจากธนาคารกลางจีนให้ค ามัน่วา่จะใช้มาตรการสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ 

 (+) กูรูคาดตลาดคริปโทฯทรุดลงต่ออีก 3 ไตรมาสหน้า เหตุราคายังอิงหุ้นสหรัฐ นายไมเคิล โนโวแกรทซ์ มหาเศรษฐีนกัลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี และผู้บริหาร
บริษัทกาแล็กซี ดิจิทัล โฮลดิงส์คาดการณ์ว่า  "คริปโทเคอร์เรนซีจะยังคงปรับตัวตามทิศทางดัชนี Nasdaq ไปจนกว่าจะสามารถปรับตัวได้อย่างเป็นอิสระ 
สญัชาตญาณของผมบอกว่า ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีจะทรุดตวัลงอีก และภาวะการซือ้ขายในตลาดจะผนัผวนอย่างมาก และตลาดจะเผชิญกับสถานการณ์ท่ี
ยากล าบากไปอีกอย่างน้อยจนถึง 2-3 ไตรมาสข้างหน้า ก่อนท่ีนกัลงทนุจะตระหนกัวา่ไมค่วรผกูติดคริปโทเคอร์เรนซีเข้ากบัดชันีตลาดหุ้นสหรัฐ" ก่อนหน้านี ้นายโนโว
แกรทซ์ให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์บลมูเบิร์กว่า ราคาบิตคอยน์จะเคลื่อนไหวในกรอบ 30,000 ดอลลาร์ แต่หากดชันี Nasdaq ด่ิงลงแตะระดบั 11,000 จุด ก็มี
ความเป็นไปได้ท่ีราคาบิตคอยน์จะด่ิงหลดุจากระดบั 30,000 ดอลลาร์  

 (-) เกาหลีใต้เสนอช่วยเกาหลีเหนือฟ้ืนเศรษฐกิจ หากยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ นายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยในพิธีสาบานตนเข้ารับ
ต าแหน่งผู้น าคนใหม่ของประเทศในวนันีว้่า เขาจะเสนอแผนการช่วยฟืน้ฟูเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือ หากเกาหลีเหนือยอมปลดอาวธุนิวเคลียร์ นา ยยูนกล่าวว่า 
เกาหลีใต้ยงัคงเปิดประตสู าหรับการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาภยัคกุคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การน าของเขานัน้ มีความพร้อมท่ีจะ
ท างานร่วมกบัประชาคมโลกในการน าเสนอ "แผนการท่ีกล้าหาญ" เพื่อช่วยฟืน้ฟูเศรษฐกิจเกาหลีเหนือให้แข็งแกร่งอย่างมีนยัส าคญั และจะช่วยปรับปรุงชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนเกาหลีเหนือให้ดีขึน้ด้วย ในอดีตท่ีผา่นมานัน้ นายยนุเคยลัน่วาจาวา่จะใช้ท่าทีแขง็กร้าวมากขึน้ตอ่เกาหลีเหนือ แตปั่จจบุันดเูหมือนวา่นายยนุพ
ยายามหลีกเลี่ยงการใช้ค าพดูท่ีแขง็กร้าวในช่วงเวลาท่ีหลายฝ่ายมีความกงัวลวา่เกาหลีเหนือก าลงัเตรียมทดสอบอาวธุนิวเคลียร์  

 (-) ญ่ีปุ่ นร่วมยินดีปธน.เกาหลีใต้คนใหม่ หวังฟ้ืนสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  รัฐบาลญ่ีปุ่ นยินดีกบันายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ท่ีเข้าพิธีสาบานตน
รับต าแหน่งผู้น าคนใหม่ในวนันี ้(10 พ.ค.) พร้อมทัง้ให้ค ามัน่ท่ีจะสานสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด หลงัจากท่ีทัง้สองประเทศมีความพยายามท่ีจะรือ้ฟืน้ความสมัพนัธ์ท่ี
ย ่าแย่ลงนบัตัง้แตย่คุสงคราม ทางการญ่ีปุ่ นสง่นายโยชิมาสะ ฮายาชิ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งปธน.เกาหลีใต้ใน
ฐานะตวัแทนของนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ซึ่งนบัเป็นการเดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ครัง้แรกของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่ นนบัตัง้แต่ปี 
2561 ขณะเดียวกนันายฮิโรคาสึ มตัซูโน หวัหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กล่าวในงานแถลงข่าวท่ีโตเกียวว่า "เราตัง้ใจท่ีจะสานสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัรัฐบาลชุด
ใหมข่องเกาหลีใต้เพื่อฟืน้คืนความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ฟ้ืนตัวจากแรงช้อนซือ้เก็งก าไร ตลาดหุ้นยุโรปเปิดปรับตวัขึน้เป็นวงกว้างและฟืน้ตวัจากระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน เน่ืองจากนัก
ลงทุนแห่เข้าช้อนซือ้หุ้นเพื่อเก็งก าไร หลงัเกิดแรงเทขายอย่างหนกัจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมชะลอตวัลง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 
เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 418.66 จุด เพิ่มขึน้ 1.2 จุด หรือ +0.29% หลงัปิดท่ีระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตต้่นเดือนมี.ค.ในวนัจนัทร์ (9 พ.ค.) ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิด
ตลาดวนันีท่ี้ 13,550.02 จดุ เพิ่มขึน้ 169.35 จดุ หรือ +1.27% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,151.52 จดุ เพิ่มขึน้ 65.5 จดุ หรือ +1.08% 

 

 
 

 

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. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -43.0 

 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -34.3** -41.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   93.2** 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 ข้อมลูวนัที่ 06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


