
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเมื่อคืนนีป้รับลดลง 15.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยถูกแรงกดดนัจากถ้อยแถลงลา่สดุของ นางลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ 
ท่ีระบวุา่ อตัราเงินเฟ้อจะต้องแสดงให้เห็นถึงการชะลอตวัอย่างชดัเจนเท่านัน้ เฟดจึงจะพิจารณาพกัการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ชัว่คราว ประกอบกบัดชันีดอลลาร์ปิด
แขง็คา่ขึน้ 0.16% แตะท่ี 103.9200 และยงัคงแกว่งตวัใกล้ระดบัสงูสดุในรอบ 2 ทศวรรษ สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัในกรอบแคบ 1,831.90-1,840.21 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนมาจากส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) มาตรวดัเงินเฟ้อการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 
2.1% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือนมี.ค. และสงูกวา่คาดท่ี 1.9% รวมไปถึงดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) มาตรวดัต้นทุนสินค้า เพิ่มขึน้ 8% ในเดือน
เม.ย. ซึง่สงูกวา่คาดท่ี 7.7% ด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตามทางด้านสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติขององักฤษ (NIESR) เผยว่าองักฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 โดยได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจองักฤษในปี 2565 ลงเหลือ 3.5% จาก 4.8% และปี 2566 เหลือ 0.8% จาก 
1.3% ซึง่อาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัปอนด์ กลบัมาเป็นปัจจยักดดนัทองค า ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้ดชันี
ราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย. ท่ีเป็นตวัเลขเงินเฟ้อซึง่อาจสง่ผลให้ราคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนได้  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 พฤษภาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
11-05-2565 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.80 1,838.78 0.98 0.05 

Spot Silver ($) 21.24 21.50 0.26 1.22 

เงนิบาท (฿/$) 34.59 34.69 0.10 0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,450 30,250 -200 -0.66 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 101.60 103.95 2.35 2.31 

ดชันดีอลลาร ์ 103.92 103.82 -0.10 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.0530 1.0541 0.00 0.10 

ที่มา : Aspen 

 

 

       1,823   1,805  1,787 

       1,855   1,872  1,889 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,855-1,872 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,823 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,872 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) รัฐบาลยูเครนไฟเขียวยดึทรัพย์รัสเซีย หวังใช้เป็นทุนฟ้ืนฟูประเทศหลังสงคราม นายเดนิส ชไมฮาล นายกรัฐมนตรียเูครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเค

ชันเทเลแกรมเม่ือวานนี ้(10 พ.ค.) โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรียูเครนมีมติอนุมัติการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัสเซียให้เป็นกรรมสิทธ์ิภายใต้การจัดการของ

รัฐวิสาหกิจยูเครนในนาม "กองทุนรวมการลงทุนแห่งชาติ" แล้ว ซึ่งทรัพย์สินเหล่านีจ้ะถูกใช้เป็นทุนในการเสริมก าลังกองทัพยูเครนและฟื้ นฟูโครงสร้าง

พืน้ฐานใหม่อีกครัง้ นอกจากนี ้นายกรัฐมนตรียูเครนกล่าวว่า ขณะนียู้เครนก าลงัร่วมมือนานาชาติในการยึดทรัพย์สินขอ งรัสเซียเพ่ือน ามาเป็นค่าสินไหม

ทดแทนในการฟืน้ฟยูเูครนหลงัสิน้สดุสงคราม 

 (+) CPI จีนเดือนเม.ย.เพิ่มขึน้ 2.1%, PPI เพิ่ม 8% สูงกว่าคาดการณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 

ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 2.1% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือนมี.ค.ท่ีขยบัขึน้ 1.5% และ

สูงกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์วา่จะปรับตวัขึน้ 1.9% ดชันี CPI เดือนเม.ย.ปรับตวัขึน้เล็กน้อย เน่ืองจากระบบโลจิสติกส์ของจีนยงัคงได้รับผลกระทบจาก

การใช้มาตรการท่ีเข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทัง้นี ้ดชันี CPI พืน้ฐานซึง่ไม่นบัรวมราคาอาหารและพลงังานเน่ืองจากมีความผนั

ผวน ปรับตัวขึน้ 0.9% ในเดือนเม.ย. ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนมี.ค.ท่ีเพิ่มขึน้ 1.1% ส่วนดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัต้นทุนสินค้าท่ีหน้าประตู

โรงงาน เพิ่มขึน้ 8% ในเดือนเม.ย. ชะลอตวัลงจากเดือนมี.ค.ท่ีปรับตวัขึน้ 8.3% อย่างไรก็ดี ดชันี PPI เดือนเม.ย.อยู่ในระดบัสูงกว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์

ไว้ท่ี 7.7% 

 (+) นักวิจัยชีช้าวจีนเส่ียงเสียชีวิต 1.6 ล้านคน หากเลิกใช้กลยุทธ์โควิดเป็นศูนย์ นกัวิจัยจากมหาวิทยาลยัฟู่ ตัน้ของนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่า จีนเส่ียง

เผชิญคล่ืนสึนามิของการติดเชือ้โควิด-19 ท่ีจะท าให้มีผู้ เสียชีวิตมากถึง 1.6 ล้านคน หากรัฐบาลยกเลิกการบงัคบัใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ (Zero Covid 

Policy) และปล่อยให้ไวรัสโอมิครอนซึง่สามารถแพร่เชือ้ได้ในระดบัสูง แพร่ระบาดออกไปโดยไม่สามารถควบคมุได้ ผลการศึกษาท่ีเผยแพร่โดยวารสารเน

เจอร์ (Nature) ระบุว่า ระดบัของภูมิคุ้มกนัท่ีเกิดจากการส่งเสริมการฉีดวคัซีนในเดือนมี.ค.ของจีนนัน้ จะไม่เพียงพอในการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรั ส

โอมิครอน และจะท าให้หออภิบาลผู้ ป่วยหนกั (ICU) ไม่สามารถแบกรับภาระได้ เม่ือพิจารณาจากอตัราการฉีดวคัซีนในระดบัต ่าในกลุ่มผู้สงูอายแุละการเน้น

ใช้วคัซีนผลิตในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพน้อยของจีน 

 (+) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงหนักในพ.ค. เหตุดอกเบีย้-เงินเฟ้อพุ่ง ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 6 สู่

ระดบัต ่าสุดในรอบ 21 เดือนในเดือนพ.ค. เน่ืองจากเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงและอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัขึน้ได้บั่นทอนสถานะทางการเงินของภาคครัวเรือน และ

เป้าหมายในการใช้จ่ายเงิน ทัง้นี ้ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคซึง่จดัท าโดยสถาบันเวสต์แพค-เมลเบร์ินท่ีมีการเผยแพร่ในวนันี ้(11 พ.ค.) ร่วงลง 5.6% ในเดือน

พ.ค.จากเดือนเม.ย.ซึง่ลดลง 0.9% และดชันีดงักล่าวลดลง 20.1% จากเดือนพ.ค.ปีท่ีผ่านมาแตะที่ 90.5 ซึง่แสดงวา่ จ านวนผู้บริโภคท่ีมีมมุมองเป็นลบนัน้มี

มากกว่าผู้ ท่ีมีมมุมองเป็นบวก "ปัจจัยเร่ืองเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้สร้างความวิตกกังวลให้กบัผู้บริโภคอย่างชดัเจน โดยในวนัท่ี 27 เม.ย. เงินเฟ้อทัว่ไป

ปรับตวัขึน้เหนือระดบั 5% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2550" 

 (-) สถาบันวิจัยคาดอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงคร่ึงปีหลัง สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติขององักฤษ (NIESR) เปิดเผยว่า 

องักฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 และมาตรฐานการครองชีพจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง อนัเน่ืองมาจากเงินเฟ้อ

ท่ีพุ่งสงูขึน้ NIESR คาดการณ์วา่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะลดลง 0.2% ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2565 และ 0.4% ในช่วงสามเดือนสดุท้ายของ

ปีนี ้ซึง่การหดตวัลงตดิตอ่กนั 2 ไตรมาสนัน้จะแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ขณะเดียวกนั NIESR ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจองักฤษ

ส าหรับปี 2565 ลงเหลือ 3.5% จาก 4.8% และปรับลดคาดการณ์การเติบโตของปี 2566 สู่ระดบั 0.8% จาก 1.3% สูงกว่าท่ีธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) 

คาดการณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจจะหดตัว 0.25% ในปี 2566 ทัง้นี ้อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้ บริโภคมีแนวโน้มแตะระดับสูงสุดท่ี 8.3% ซึ่งต ่ากว่าท่ี BoE 

คาดการณ์ไว้ท่ีระดบัสงูกวา่ 10% เน่ืองจาก NIESR ไม่คาดวา่ ราคาพลงังานจะเพิ่มขึน้มากเทา่กบัท่ี BoE คาดการณ์ นอกจากนี ้ยงัมีปัจจยัสกดักัน้อตัราเงิน

เฟ้อได้แก่ ผลผลิตที่ลดลง รวมถงึการวา่งงานท่ีเพิ่มขึน้  

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ 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 กรก าคม 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   -34.3** -43.0 

 16.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -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 ข้อมลูวนัที ่06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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