
  

11 พฤษภาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,831.90-1,854.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ช่วงเช้าราคาทองค าร่วงลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 3 เดือน
บริเวณ 1,831.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ตาม หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดปรับตวัลดลงอีก 15.50 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้รับแรงกดดนัส าคญัจากดชันีดอลลาร์ท่ีแขง็ขึน้ใกล้ระดบั
สงูสดุในรอบ 2 ทศวรรษ ท่ามกลางแนวโน้มท่ีเฟดจะยงัคงเดินหน้าปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัหนนุจาก ยเูครนเตรียมระงบัการขนส่งก๊าซของรัสเซียไปยงั
ยุโรปผ่านเส้นทางส าคญัในวนัพุธนี ้โดยอ้างว่ามีชัยชนะเหนือกองก าลงัของรัสเซีย หลงัได้ท าการยึดคืนหมู่บ้าน 4 แห่งรอบเมืองคาร์คิฟ อีกทัง้ นายเดนิส ชไมฮาล 
นายกรัฐมนตรียูเครน เผยรัฐบาลยเูครนอนมุติัการยึดทรัพย์สินของรัสเซียในยเูครนเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ามาเป็นคา่สินไหมทดแทนในการฟืน้ฟยูเูครนหลงัสิน้สดุสงคราม 
อย่างไรก็ตามด้านสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติขององักฤษ (NIESR) เผยองักฤษจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2565 และมาตรฐาน
การครองชีพจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลต่อเงินปอนด์ให้อ่อนค่าลงและกลบัมากดดนัทองค า คืนนีติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้ดชันีราคาผู้บริโภค 
(CPI), ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนเม.ย. และสต็อกน า้มนัรายสปัดาห์ (EIA) ทัง้นีแ้นะน าขายท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยบริเวณแนวต้าน
โซน 1,855-1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาไมส่ามารยืนเหนือโซนดงักลา่วได้ แนะน าแบง่ทองค าออกขายเพื่อรอซือ้ในโซนแนวรับ 1,823 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
11-05-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.80 1,853.23 15.43 0.84 

Spot Silver ($) 21.24 21.76 0.52 2.45 

เงนิบาท (฿/$) 34.59 34.62 0.03 0.07 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,450 30,400 -50 -0.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 101.60 105.02 3.42 3.37 

ดชันดีอลลาร ์ 103.92 103.52 -0.40 -0.39 

เงนิยโูร (€/$) 1.0530 1.0558 0.00 0.27 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,823    1,805   1,787 

        1,855    1,872   1,889 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,855-1,872 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,823 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,872 

 

 

 

 



 

 

 (+) ยูเครนจ่อระงับการขนส่งก๊าซของรัสเซียผ่านเส้นทางส าคัญไปยังยุโรป ยูเครนเตรียมท่ีจะระงบัการขนส่งก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปผ่านเส้นทาง
ส าคญัในวนัพธุนี ้(11 พ.ค.) โดยอ้างวา่มีชยัชนะเหนือกองก าลงัของรัสเซีย รวมถึงได้ท าการยดึคืนหมู่บ้าน 4 แหง่รอบเมืองคาร์คิฟ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงาน
วา่ ยเูครนยงัคงเป็นเส้นทางหลกัส าหรับการส่งก๊าซของรัสเซียไปยงัยโุรป หลงัจากประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซียสัง่กองทัพบกุโจมตียเูครนเม่ือวนัท่ี 
24 ก.พ. โดยมาตรการคว ่าบาตรท่ีเพิ่มขึน้จากชาติตะวนัตกพยายามท่ีจะห้ามหรือยุติการใช้พลงังานจากรัสเซีย ผู้ประกอบการด้านก๊าซของยูเครนกล่าวโทษ
รัสเซียส าหรับความเคล่ือนไหวดงักล่าว พร้อมระบวุ่า จะปรับเปล่ียนเส้นทางการส่งก๊าซจากจดุเปล่ียนผ่านท่ีโซกรานิฟกา (Sokhranivka) ในพืน้ท่ีซึง่กองก าลงั
รัสเซียยดึครอง ไปยงัอีกพืน้ท่ีซึง่กองทพัยเูครนควบคมุอยู่ 

 (+) CIA เผยปูตินเตรียมท าสงครามระยะยาวในยูเครน เช่ือต้องการยึดครองมากกว่าดอนบาส นางแอฟริล เฮนส์ ผู้อ านวยการส านกัข่าวกรองกลาง
สหรัฐ (CIA) เปิดเผยวา่ สหรัฐเช่ือว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย ก าลงัเตรียมท าสงครามระยะยาวในยูเครน และชยัชนะของรัสเซียในภูมิภาค
ดอนบาสทางตะวนัออกของยูเครนอาจไม่ท าให้สงครามสิน้สุดลง นางเฮนส์กล่าวกบัสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐว่า "เราประเมินว่าปธน.ปตูินก าลงัเตรี ยมพร้อม
ส าหรับการท าสงครามระยะยาวในยเูครน และเขายงัคงตัง้ใจท่ีจะยึดครองมากกวา่ภมูิภาคดอนบาส" นอกจากนี ้นางเฮนส์กล่าววา่ ปธน.ปตูินก าลงัรอให้ชาติ
ตะวนัตกอ่อนก าลงัลง ทัง้นี ้นางเฮนส์กล่าววา่ ดเูหมือนว่าพนัธมิตรของยเูครนในตะวนัตกก าลงัเตรียมพร้อมรับมือกบัสงครามระยะยาวแล้ว โดยขณะนีไ้ม่เห็น
ว่ีแวววา่จะมีทางออกให้กบัความขดัแย้งระหวา่งรัสเซียกบัยูเครน 

 (+) นิวยอร์กเผยล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้กระทบอุปทานทางการแพทย์-ซัพพลายเชนทั่ วโลก สมาคมโรงพยาบาลมหานครนิวยอร์ก (GNYHA) ระบุว่า 
สถานพยาบาลขาดแคลนออมนิปาค (Omnipaque) สารทบึรังสีท่ีมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ ซึง่ผลิตท่ีโรงงานจีอี เฮลธแคร์ ในนครเซี่ยงไฮ้ โดยสารเคมีชนิดนี ้
ใช้กนัอย่างแพร่หลายในการถ่ายภาพเอกซเรย์ ถ่ายภาพรังสี และการตรวจเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นตวัอย่างผลกระทบจากมาตรก ารล็อก
ดาวน์ท่ียาวนานถงึ 5 สปัดาห์ของจีน ทัง้นี ้การยึดมัน่ตอ่นโยบายโควดิเป็นศนูย์ (Zero Covid) อย่างต่อเน่ืองของจีน ซึง่สะท้อนจากมาตรการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้
ตัง้แตต้่นเดือนเม.ย. ส่งผลกระทบตอ่ซพัพลายเชนทัว่โลก รวมถงึบริษัทเทสล่า และบริษัทแอปเปิล อิงค์ 

 (-) จีน-เกาหลีใต้เหน็พ้องกระชับสัมพันธ์-ส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติ ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ นายหวงั ฉีซาน รองประธานาธิบดีจีน ซึง่เดินทาง
เยือนเกาหลีใต้ และนายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ เห็นพ้องกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือเชิงปฏิบตัิ ระดบัทวิภาคี จีนยินดีท างาน
ร่วมกับเกาหลีใต้เพ่ือเดินหน้ายกระดบัการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จีน -เกาหลีใต้สู่ระดบัสูงขึน้และสอดคล้องกับยุคสมัย ด้านปธน.ยุนกล่าว
แสดงความนับถือถึงปธน.สีผ่านนายหวงั และระบุว่าทัง้สองประเทศพัฒนาความสมัพันธ์ระดบัทวิภาคีอย่างก้าวหน้ารวดเร็วนบัตัง้แต่สถาปนาสายสัมพันธ์
ทางการทตู และการค้าระหวา่งทัง้สองประเทศพุ่งแตะระดบัสงูเป็นประวตักิารณ์ แม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

 (-) มอร์แกนสแตนลีย์ชีต้ลาดหุ้นเอเชียใกล้ฟ้ืนตัว-อยู่ช่วงท้ายของภาวะตลาดหมี มอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นในเอเชียและกลุ่มตลาดเกิด
ใหม่ก าลังเข้าสู่ช่วงท้ายของภาวะตลาดหมี (Bear Market) อย่างไรก็ดี คาดว่าผลประกอบการและมูลค่าหุ้นของบริษัทจดทะเบียนยังไม่แข็งแกร่งพอท่ีจะ
เรียกว่าเป็นการพลิกฟืน้ (Turnaround) โดยมอร์แกน สแตนลีย์ยงัคงมีมมุมองการวิเคราะห์ในลกัษณะแบบบนลงล่าง (Top-Down View) ซึง่เป็นการมองจาก
ภาพใหญ่ท่ีสุดลงมาท่ีภาพเล็ก หรือเป็นการวิเคราะห์การลงทนุโดยพิจารณาจากเศรษฐกิจโดยรวมก่อน และใช้ข้อมลูท่ีได้จากการวเิคราะห์มาก าหนดขอบเขต
การลงทนุให้แคบลง ทีมนกัวิเคราะห์ของมอร์แกน สแตนลีย์ซึง่รวมถึงนายโจนาธาน การ์เนอร์กล่าวว่า มอร์แกน สแตนลีย์ตระหนักถึงความเส่ียงต่าง ๆ และ
ความเป็นไปได้ท่ีตลาดจะเผชิญกบัภาวะขาลงในวนัข้างหน้า แต่ก็เช่ือวา่ตลาดกลุ่มนีย้งัคงมีศกัยภาพ เน่ืองจากได้เข้าสู่ช่วงท้ายของภาวะตลาดหมีแล้ว โดยได้
เผชิญกบัแรงกดดนัในด้านตา่ง ๆ อาท ิมลูคา่, กฎระเบียบ, ภมูิรัฐศาสตร์ และหว่งโซอ่ปุทาน 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนจับตาข้อมูลเงนิเฟ้อสหรัฐ หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยฟืน้ตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือนท่ีเข้าทดสอบเม่ือ
ช่วงต้นสปัดาห์นี ้ขณะท่ีนกัลงทนุรอคอยการเปิดเผยข้อมลูดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ เพ่ือจบัสญัญาณว่า เงินเฟ้อแตะระดบัสูงสุดแล้วหรือไม่ ทัง้นี ้
ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 421.82 จุด เพิ่มขึน้ 1.53 จดุ หรือ +0.36% โดยหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์พุ่งขึน้น าตลาด ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี
เปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,587.29 จุด เพิ่มขึน้ 52.55 จุด หรือ +0.39 และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 6,173.10 จุด เพิ่มขึน้ 56.19 หรือ 
+0.92% 

 
 

 
 

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 

 
 

 

 

 


