
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,841 1,823 1,805 

1,872 1,889 1,912 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง 29.69 ดอลลารต์่อออนซ ์ ราคาทองค าปรบัตัวลดลงนับตัง้แต่ช่วงเชา้ในตลาดเอเชียโดยไดร้บัแรงกดดนัจากปัจจัย 2 ประการ  ไดแ้ก่  ดัชนีดอลลารท์ี่พุ่งแตะระดับ
สงูสุดในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่ที่ 104.187 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่ธ.ค. 2002 จากแรงซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปีครึง่ที่ 3.2046% ซึ่งกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิม่  ปัจจยัที่กล่าวมาฉดุใหร้าคา
ทองค ารว่งลงทดสอบระดับต ่าสดุบริเวณ 1,851.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าเริ่มฟ้ืนตวัขึน้ในช่วงตน้ของตลาดสหรฐั  โดยไดร้บัแรงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip หลงัจากราคาเขา้สู่ภาวะ
ขายมากเกินไป(Oversold) บวกรวมกบัดชันีดอลลารร์่วงลงจากระดับสงูสุดในรอบ 20 ปี  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากความเห็นของนาย Raphael Bostic ประธานธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)สาขาแอตแลนตา้ที่
ระบวุ่า  เฟดอาจจะขึน้ดอกเบีย้ 50 bps อีกจ านวน 2-3 ครัง้ แต่ “ไม่จ าเป็น” ตอ้งขึน้อตัราดอกเบีย้ในระดับที่มากกว่านั้น(75 bps)  โดยอา้งถึงสญัญาณในเชิงบวกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ  อีกทัง้อตัราผลตอบแทน
พันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีปรบัตัวลดลงเนื่องจากเทรดเดอรม์ีการซือ้เพ่ือปิดสถานะขาย (Short Covering) ในพันธบัตรก่อนที่สหรฐัจะเปิดเผย CPI และก่อนจะมีการประมูลพันธบัตรรฐับาลสหรฐั
มลูค่า 1.03 แสนลา้นดอลลารใ์นสปัดาหน์ี ้ นั่นส่งผลใหร้าคาทองค าดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุที่ 1,871.44 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนจะปรบัตวัลงแรงอีกครัง้จากแรงขายท าก าไรและการดิ่งลงแรงของราคา
น า้มนัอกีดว้ย  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -6.10 ตนั  ส  าหรบัวนันี ้ ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB  และถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ที่เฟด 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1885.60 1851.20 1863.00 1853.30 -29.69 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,875.50 22.57 103.43 

MA 50 Days 1,933.83 24.57 100.13 

MA 200 Days 1,836.08 23.68 96.12 

RSI 9 Days 31.52 20.05 68.23 

RSI 14 Days 35.44 25.18 68.77 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,075.90 -6.10 

ishare 17,914.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.7561 0.9192 0.2954 

10 วัน 0.7943 0.0267 0.3512 

20 วัน 0.9827 -0.0452 0.9187 

50 วัน 0.9140 0.4380 0.5333 

100 วัน 0.8998 0.8590 -0.5885 

200 วัน 0.7500 0.8673 -0.7327 

 

 

10 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,872 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,889 

 

 

หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์ส่งผลใหแ้รงซือ้ยังคงถูกจ ากัด 
ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,841ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบัส าคญัจะอยู่ในโซน 
1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ทูตรัสเซียเตรียมประท้วง หลังถูกม็อบโปแลนดส์าดสีแดง  นายเซอรเ์ก แอนดรีฟ เอกอัครราชทูตรสัเซียประจ าโปแลนด ์กล่าวว่า เขาจะท าการ
ประทว้งอย่างเป็นทางการ หลงัจากท่ีเขาและคณะถกูสาดสีแดงระหว่างท่ีเขา้ไปวางพวงหรีดท่ีสสุานเพื่อไวอ้าลยัต่อทหารของอดีตสหภาพโซเวียตท่ีเสียชีวิต
ในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  "เราจะท าการประทว้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งเมื่อพวกเขาแนะน าว่าเราไม่ควรจัดพิธีท่ีใหญ่โต เราก็ไดท้ าตามโดยพบกันครึง่ทาง โดย
เราไม่ไดเ้ป็นฝ่ายยั่วยใุหส้ถานการณย์ ่าแย่ลง" นายแอนดรีฟกล่าว 

• (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด $30,000 แล้ว ผวาเฟดขึ้นดอกเบี้ยฉุดสภาพคล่องคริปโทฯ  ราคาบิตคอยนร์่วงหลุดจากระดับ 30,000 ดอลลารแ์ลว้เชา้นี ้
เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่าการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ จะฉดุสภาพคล่องในตลาดสินทรพัยเ์สี่ยง ซึ่งรวมถึงตลาดคริปโทเคอร์
เรนซี  ณ เวลา 07.34 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยนด์ิ่งลง 1,200 ดอลลาร ์หรือ -3.86% แตะที่ 29,876 ดอลลาร ์

• (+) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพ่ิมน้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเพิ่มขึน้ 
2.3% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน แต่ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 2.6% หลงัจากทะยานขึน้ 2.8% ในเดือนก.พ. 

• (+) ดอลลปิ์ดอ่อนลงเล็กน้อย หลังพุ่งท านิวไฮรอบ 20 ปี  ดอลลารส์หรฐัปิดตลาดอ่อนค่าลงเล็กนอ้ย ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วนัจันทร ์(9 พ.ค.) หลงัจากพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีในระหว่างวนั ตามทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั ขณะที่นกัลงทุนจับตาตวัเลขเงิน
เฟ้อเดือนเม.ย.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุล
ในตะกรา้เงิน ลดลง 0.01% แตะที่ 103.6510 หลงัจากพุ่งขึน้ทะลรุะดบั 104 แตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ี
ระดบั 130.31 เยน จากระดบั 130.57 เยน แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9930 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9882 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบ
กับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2989 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2906 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0567 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.0550 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2344 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2333 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อน
ค่าลงสู่ระดบั 0.6959 ดอลลาร ์จากระดบั 0.7076 ดอลลาร ์

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 653.67 จุด กังวลเฟดขึ้นดอกเบีย้ฉุดศก.  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 600 จุดในวนัจันทร ์(9 พ.ค.) ขณะท่ี
ดัชนี S&P500 ดิ่งหลุดจากระดับ 4,000 จุดเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี เน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุ้นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,245.70 จุด ร่วงลง 653.67 จุด หรือ -
1.99%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,991.24 จดุ ลดลง 132.10 จดุ หรือ -3.20% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,623.25 จดุ ลดลง 521.41 จดุ หรือ -4.29% 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $6.68 วิตกจีนล็อกดาวน์ฉุดดีมานด์  สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 6% ในวันจันทร ์(9 
พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าการท่ีจีนใชม้าตรการล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮแ้ละบางส่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด -19 จะส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความตอ้งการใชน้ า้มนั  ทัง้นี ้สัญญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. รว่งลง 6.68 ดอลลาร ์หรือ 6.1% ปิดท่ี 103.09 
ดอลลาร/์บารเ์รล  สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. รว่งลง 6.45 ดอลลาร ์หรือ 5.7% ปิดท่ี 105.94 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (-) "ปูติน" ไม่ได้ประกาศสงครามยูเครน แต่ยันส่งทหารรัสเซียเพ่ือสกัดนาโต  ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวในวันนีว่้า การท่ี
รสัเซียใชป้ฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน ถือเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและหลีกเลี่ยงไม่ได ้ ปธน.ปูตินแถลงดงักล่าวในการกล่าวปราศ รยัในพิธีสวน
สนามที่จดัขึน้ท่ีจตัรุสัแดงกลางกรุงมอสโกในวนันี ้ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลอง "วนัแห่งชัยชนะ" ของรสัเซีย โดยอดีตสหภาพโซเวียตสามารถพิชิตกองทพันาซีในปี 
1945 ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ปธน.ปูตินกล่าวว่า การท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารเขา้ไปยังยูเครนถือเป็นการป้องกันล่วงหนา้ต่อท่าทีท่ีกา้วรา้วขององคก์าร
สนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งไดส้รา้งภัยคุกคามท่ียอมรบัไม่ไดต้่อรสัเซีย  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในการกล่าวปราศรยัในวนันี ้ปธน.ปูติน
ยงัคงระบุการส่งก าลงัทหารรสัเซียเขา้ไปยงัยูเครนว่าเป็นการใช ้"ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร" โดยไม่ใชค้  าว่า "การท าสงคราม" และปธน.ปูติ นไม่ไดท้ าการ
ประกาศสงครามต่อยเูครนอย่างเป็นทางการ หรือประกาศชยัชนะต่อยเูครน ตามที่ชาติตะวนัตกไดแ้สดงความวิตกก่อนหนา้นี ้

 
 

                         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  -22.6** -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 ้

 
 

 

 

 

 


