
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,823 1,805 1,787 

1,855 1,872 1,889 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 15.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมใ้นระหว่างวันราคาทองค าจะพยายามดีดตัวขึน้ทดสอบระดับสงูสดุบริเวณ 1,865.37 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ราคาทองค าไม่สามารถ
รกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ โดยเผชิญกบัแรงกดดนัส าคญัจากดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ที่ปิดแข็งขึน้ 0.16% แตะที่ 103.9200 และ
ยงัคงแกว่งตวัใกลร้ะดับสงูสดุในรอบ 2 ทศวรรษ  ท่ามกลางแนวโนม้ที่ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะยงัคงเดินหนา้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือรบัมือกับเงินเฟ้อ  สะทอ้นจากถอ้ยแถลงล่าสดุของเจา้หนา้ที่เฟด  
อาทิ  นางลอเร็ตตา เมสเตอร ์ประธานเฟดคลีฟแลนดท์ี่ระบวุ่า  อตัราเงินเฟ้อจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงการชะลอตวั “อย่างชดัเจน” ก่อนที่เฟดจะพิจารณาพกัการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ชั่วคราว แต่ความเสี่ยงใน
ปัจจบุันชีใ้หเ้ห็นว่าเฟดตอ้งด าเนินการอย่างหนกัเพ่ือใหเ้งินเฟ้ออยู่ภายใตก้ารควบคมุ  ส่วนนายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์ส่งสญัญาณว่า เฟดมีแนวโนม้จะขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 50 bps ในการ
ประชุม 2 ครัง้ถัดไปในเดือนมิ.ย.และก.ค.โดยระบุว่าเป็นการด าเนินการที่สมเหตุสมผล  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงกดดันเพิ่มจากราคาน า้มัน WTI ที่ปิดรว่งหลุดจากระดับ 100 ดอลลารเ์นื่อง
ความกงัวลว่าการที่จีนล็อกดาวนเ์มืองส าคัญเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความตอ้งการใชน้ า้มนัอีกดว้ย  ปัจจยัที่กล่าวมากดดันใหร้าคาทองค าดิ่งลงหลุดระดบัต ่าสุดเดิมบริเวณ 1,850 
ดอลลารต์่อออนซจ์นกระตุน้แรงขายทางเทคนิคตาม  จึงเป็นสถานการณท์ี่อยู่เบือ้งหลงัการร่วงลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 3 เดือนบริเวณ 1,831.90 ดอลลารต์่อออนซใ์นช่วงเชา้ของวนันีใ้นตลาดเอเชีย  
ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลงอีก -7.25 ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)ที่เป็นตวัเลขเงินเฟ้อซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนได้ 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1865.31 1835.62 1853.30 1837.80 -15.50 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,868.90 22.33 103.53 

MA 50 Days 1,931.66 24.48 100.27 

MA 200 Days 1,836.12 23.66 96.18 

RSI 9 Days 25.89 21.63 69.35 

RSI 14 Days 31.51 25.31 69.52 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,068.65 -7.25 

ishare 17,914.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9307 0.9778 0.4906 

10 วัน 0.8566 0.5685 0.1039 

20 วัน 0.9841 0.1700 0.9099 

50 วัน 0.9245 0.4585 0.5732 

100 วัน 0.8879 0.8511 -0.5570 

200 วัน 0.7476 0.8665 -0.7243 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,855-1,872 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,823 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,872 

 

 

ราคาอาจฟ้ืนตัวขึน้ช่วงสั้นมีลุน้ทดสอบแนวตา้นที่ 1,850-1,855 ดอลลารต์่อออนซ ์ถ้ายังไม่สามารถ
ผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไร เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาฟ้ืนตวัขึน้ช่วง
สั้นจะมีแรงขายออกมากดดันราคา อย่างไรก็ตาม หากการอ่อนลงไม่หลุดโซนแนวรบัส าคัญ 1,823 
ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้ 
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 84.96 จุด กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัองัคาร (10 พ.ค.) เนื่องจาก
นักลงทุนยงัคงกังวลเก่ียวกับแนวโนม้ท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ดีดตัวขึน้เกือบ 
1% ขานรบัแรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,160.74 จุด ลดลง 84.96 จดุ หรือ -0.26%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,001.05 
จดุ เพิ่มขึน้ 9.81 จดุ หรือ +0.25% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,737.67 จดุ เพิ่มขึน้ 114.42 จดุ หรือ +0.98% 

• (+) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงหลุดจากระดับ 3%  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีปรบัตวัลงต ่ากว่า
ระดบั 3% ในวนันี ้ก่อนท่ีสหรฐัจะเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อในวนัพรุ่งนี ้ ณ เวลา 22.48 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรั ฐอายุ 10 ปี 
รว่งลงสู่ระดบั 2.952% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.074% 

• (+) มารเ์ก็ตแคปยักษใ์หญ่เทคโนโลยีสหรัฐวูบกว่า 1 ล้านล้านดอลลใ์นเวลาเพียง 3 วัน  ส  านักข่าว CNBC รายงานว่า มลูค่าตลาดของบริษัทขนาด
ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีของสหรฐัไดท้รุดตวัลงรวมมากกว่า 1 ลา้นลา้นดอลลารภ์ายในเวลาเพียง 3 วนั  ทัง้นี ้ตลาดหุน้วอลลส์ตรีทพุ่งขึน้อย่างมากในวนัท่ี 4 
พ.ค. แมธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในวนัดงักล่าว ขณะที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ยืนยนัว่า เฟดไม่ มีแผนท่ีจะ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่า 0.50%   

• (+) มารเ์ก็ตแคปคริปโทฯวูบ 8 แสนล้านดอลลภ์ายในเวลาเพียง 1 เดือน  มลูค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกวูบหายไปถึง 8 แสนลา้นดอลลาร์
ภายในเวลาเพียง 1 เดือน ท่ามกลางความกังวลต่อการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และการปรบัลดขนาดงบดุล (Quantitative 
Tightening : QT) ซึ่งจะฉุดสภาพคล่องในตลาด  ทัง้นี ้ขอ้มลูของ Coinmarketcap.com ซึ่งรวบรวมราคาสกุลเงินดิจิทลัมากกว่า 1,000 สกุลจากตลาดซือ้
ขายทั่วโลก พบว่า มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดดิ่งลงสู่ระดับ 1.4 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวันนี ้จากระดับ 2.2 ลา้นลา้นดอลลารเ์มื่ อวนัท่ี 2 เม.ย.  
ก่อนหนา้นี ้มลูค่าตลาดของสกลุเงินดิจิทลัพุ่งแตะระดบั 2.9 ลา้นลา้นดอลลารใ์นเดือนพ.ย.2564 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ 

• (+) จีนร้องสหรัฐแก้ข้อความเว็บกระทรวงต่างประเทศ เหตุพาดพิงความสัมพันธจ์ีน -ไต้หวัน  กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาต าหนิสหรฐัท่ี
แกไ้ขขอ้ความบนเว็บไซตก์ระทรวงต่างประเทศสหรฐั ท่ีระบุถึงไตห้วนัว่า "การครอบง าทางการเมือง" ไม่มีทางบรรลผุลในการเปลี่ยนแปลงสถานะท่ีไตห้วนั
เป็นอยู่ได ้ ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า สหรฐัไดม้ีการน าขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนความเป็นเอกราชของไตห้วนั และขอ้ความที่ เป็นการยอมรบั
จดุยืนของทางการจีนเรื่องที่เกาะไตห้วนัเป็นส่วนหน่ึงของจีนแผ่นดินใหญ่ออกไปจากเว็บไซตข์องกระทรวง 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $3.33 หลุด $100 กังวลผลกระทบจีนล็อกดาวน์  สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงหลุดจากระดับ 
100 ดอลลารใ์นวนัองัคาร (10 พ.ค.) โดยตลาดยงัคงถกูกดดนัจากความกงัวลว่าการท่ีจีนล็อกดาวนเ์มืองส าคญัเป็นเวลานานจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และความตอ้งการใชน้ า้มัน นอกจากนี ้สญัญาทองค ายังไดร้บัผลกระทบจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ ทั้งนี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือน
มิ.ย. ร่วงลง 3.33 ดอลลาร ์หรือ 3.2% ปิดท่ี 99.76 ดอลลาร/์บารเ์รล  สัญญาน า้มันดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ร่วงลง 3.48 ดอลลาร ์หรือ 
3.28% ปิดท่ี 102.46 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมทรงตัวในเดือนเม.ย.  สหพนัธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวนันีว่้า ดชันีความเชื่อมั่นของ
ธุรกิจขนาดย่อมทรงตัวท่ีระดับ 93.2 ในเดือนเม.ย. หลังจากปรบัตวัลงติดต่อกัน 3 เดือน  สหพันธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวันนีว่้า ดชันี
ความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมทรงตวัท่ีระดบั 93.2 ในเดือนเม.ย. หลงัจากปรบัตวัลงติดต่อกนั 3 เดือน 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่า ขานรับแนวโน้มดอกเบีย้ขาขึน้  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ใน
วนัองัคาร (10 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากแนวโนม้การเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงิน
เฟ้อประจ าเดือนเม.ย.ในวันนี ้ ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในต ะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 
0.26% แตะท่ี 103.9200  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 130.39 เยน จากระดับ 130.31 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ี
ระดับ 0.9953 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9930 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับแคนาดา ท่ีระดับ 1.3022 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 
1.2989 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.0534 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0567 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะ
ท่ีระดบั 1.2318 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2344 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6941 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6959 ดอลลารส์หรฐั 

 
 

 

                         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   -34.3** -43.0 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -41.0 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   93.2** 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 ้

 
 

 

 


