
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,840 1,823 1,805 

1,872 1,889 1,909 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 13.79 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าร่วงลงก่อนในช่วงตน้ของการซือ้ขายในตลาดเอเชียทดสอบระดับต ่าสดุในรอบ 3 เดือนบริเวณ 1,831.90 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ ก่อนที่ราคาจะเริ่มฟ้ืนตวัจากแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิคหลงัจากเกิดสญัญาณที่บ่งชีว้่าแรงขายชะลอตวัลง  ประกอบกบัดัชนีดอลลารแ์ละอัตราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐั
อายุ 10 ปีพกัตวัลงจนเป็นปัจจัยหนนุใหร้าคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้เพิ่ม  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าร่วงลงแรงในทันทีที่กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อ
เทียบรายปี สงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 8.1% ส่วนดชันี CPI พืน้ฐาน พุ่งขึน้ 6.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี สงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 6.0% ซึ่งสะทอ้นว่าเงินเฟ้อในเดือนเม.ย.
ยงัอยู่ในระดับสูง  จนเป็นปัจจัยหนนุใหด้ชันีดอลลารด์ีดขึน้ในทันทีแตะระดับสูงสุดที่ 104.105 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีก็ดีดขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุเหนือ 3% เช่นกัน  แต่ทัง้
ดชันีดอลลารแ์ละอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ เนื่องจากนักลงทุนประเมินว่าตัวเลขดงักล่าวไม่น่าจะท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั(เฟด)หนัไปใชน้โยบาย
การเงินที่แข็งกรา้วมากขึน้กว่าในปัจจบุนั  ตอกย า้มมุมองดงักล่าวดว้ยถอ้ยแถลงของนายเจมส ์บลูลารด์ ประธานเฟดเซนตห์ลยุส ์ที่เปิดเผยว่า อตัราเงินเฟ้อเดือนเม.ย.ยงัคง "รอ้นแรง" แต่เขาไม่ตอ้งการให้
เฟดเปลี่ยนมาใชก้ารขึน้อตัราดอกเบีย้ 75 bps พรอ้มระบวุ่าแผนปัจจบุนัของเฟด  ไดแ้ก่  การขึน้ดอกเบีย้ 50 bps คือ "เกณฑม์าตรฐานที่ดีส  าหรบัตอนนี"้  นั่นท าใหร้าคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้มาเคลื่อนไหวเหนือ 
1,850 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ีกครัง้  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลงอีก -2.03 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานของสหรฐั 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1858.01 1831.90 1837.80 1851.59 13.79 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,866.59 22.18 103.57 

MA 50 Days 1,930.36 24.41 100.39 

MA 200 Days 1,836.46 23.64 96.24 

RSI 9 Days 37.08 24.87 68.88 

RSI 14 Days 38.32 27.40 69.28 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,066.62 -2.03 

ishare 17,742.64 -172.26 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9641 0.9214 0.4185 

10 วัน 0.8795 0.5794 0.1482 

20 วัน 0.9829 0.1061 0.9032 

50 วัน 0.9341 0.4441 0.6155 

100 วัน 0.8779 0.8400 -0.5295 

200 วัน 0.7451 0.8639 -0.7174 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,872-1,865 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,840-1,823 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,872 

 

 

หลังจากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,865-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนัก
ลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายท าก าไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรับตวัขึน้ยงัคง
มีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากราคาทองค าปรบัตวัลงไม่มากจะท าใหย้งัแกว่งตวัในกรอบ
เดิม ซึ่งประเมินแนวรบัระยะสัน้ในโซน 1,840-1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 



 

 

• (+) เลขาฯ UN คาดเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยูเครนยังไม่เกิดขึน้ในเร็วๆนี้  นายอนัโตนิโอ กูเตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) กล่าวว่า เขาไม่
คาดว่าการเจรจาสนัติภาพระหว่างรสัเซียและยูเครนจะมีขึน้ในเร็วๆนี ้ "สงครามนีจ้ะตอ้งมีวันสิ ้นสดุลง และจะตอ้งมีการเจรจาสนัติภาพเกิดขึน้ ซึ่งผมไม่
คาดว่าสิ่งนีจ้ะเกิดขึน้ในอนาคตอนัใกล ้แต่ผมสามารถบอกไดว่้าเราจะไม่มีวนัยอมแพ"้ นายกเูตอรเ์รสกล่าว 

• (+) จีนเตือนผู้อ านวยการ WHO หลังวิพากษน์โยบาย "โควิดเป็นศูนย"์   กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณเ์รียกรอ้งใหผู้อ้  านวยการใหญ่
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นท่ีไม่รบัผิดชอบ หลงัจากท่ีเขาไดวิ้พากษ์วิจารณน์โยบายควบคมุโควิด-19 ของจีน  นายจา้ว ลี่
เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนเป็นประเทศหน่ึงที่ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุในโลกในการควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย
การใชน้โยบาย "โควิดเป็นศนูย"์ ซึ่งรวมทัง้การใชม้าตรการล็อกดาวนเ์มืองที่มีการแพรร่ะบาด 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $5.95 รับข่าวยูเครนปิดทางส่งก๊าซรัสเซียไปยุโรป  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ 6% ยืนเหนือ
ระดบั 105 ดอลลารใ์นวนัพุธ (11 พ.ค.) หลงัมีรายงานว่า การขนส่งก๊าซจากรสัเซียไปยงัยุโรปโดยผ่านทางยูเครนนั้น มีปริมาณลดลง เน่ืองจากยูเครนปิด
เสน้ทางหลกัในการล าเลียงขนส่ง โดยนักลงทุนมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยิ่งท าใหต้ลาดน า้มนัโลกเผชิญภาวะตึงตัวมากขึน้  ทั้งนี ้  สญัญาน า้มันดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้ 5.95 ดอลลาร ์หรือ 6% ปิดท่ี 105.71 ดอลลาร/์บารเ์รล  สัญญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 5.05 
ดอลลาร ์หรือ 4.9% ปิดท่ี 107.51 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) บิตคอยน์ร่วงต ่ากว่า $30,000 ใกล้หลุด 1,000,000 บาท ผวาเฟดขึน้ดบ.แรง หลังเงินเฟ้อพุ่ง  บิตคอยนร์่วงลงต ่ากว่าระดับ 30,000 ดอลลาร ์
ใกลห้ลดุ 1,000,000 บาทในวนันี ้หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อสงูกว่าคาด แมต้  ่ากว่าเดือนมี.ค. แต่ก็ยงัคงใกลร้ะดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย นลท.ซึมซับข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพุธ (11 พ.ค.) หลงัจากจากนกัลงทนุซมึซบัตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีออกมาสงูกว่าการคาดการณ์  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.07% แตะท่ี 103.8460  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
เงินเยน ท่ีระดับ 129.76 เยน จากระดับ 130.39 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ีระดับ 0.9930 ฟรังก์ จากระดับ 0.9953 ฟรงัก์ นอกจากนี ้
ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2986 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.3022 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0533 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0534 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.2270 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2318 ดอลลาร ์
ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 0.6948 ดอลลาร ์จากระดบั 0.6941 ดอลลาร ์

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 326.63 จุด กังวลเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวนัท่ี 5 ในวนัพุธ (11 มี.ค.) 
ขณะท่ีดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 3% หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสงูกว่าคาด ซึ่งท าใหน้ักลงทุนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยท่ีท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,834.11 จดุ ร่วงลง 326.63 จดุ หรือ -1.02%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,935.18 จุด 
ลดลง 65.87 จดุ หรือ -1.65% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,364.24 จดุ รว่งลง 373.44 จดุ หรือ -3.18% 

• (+) แมงเม่า 40% กระเป๋าฉีก หลังบิตคอยนห์ลุด $30,000 จากที่ท านิวไฮ $69,000  ขอ้มลูจาก Glassnode ระบวุ่า นกัลงทุนราว 40% ท่ีถือครองบิต
คอยนไ์ดป้ระสบภาวะขาดทนุ ขณะที่บิตคอยนม์ีมลูค่าดิ่งลงเกือบ 55% จากท่ีเคยพุ่งแตะ 69,000 ดอลลารใ์นเดือนพ.ย.2564 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็น
ประวตัิการณ ์ เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนเม.ย. พบว่า วอลเล็ตบิตคอยนร์าว 15.5% ประสบภาวะขาดทุน หลงับิตคอยนด์ิ่งลงสู่ระดบั 31,000 ดอลลาร ์โดย
ปรบัตวัลงตามดชันี Nasdaq และสวนทางความเชื่อท่ีว่าบิตคอยนเ์ป็นสินทรพัยท่ี์ป้องกนัความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่ง 8.3% สูงกว่าคาดการณ์ ใกล้นิวไฮ 40 ปี  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงิน
เฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 8.1% แต่ต  ่ากว่าระดบั 8.5% ในเดือน
มี.ค. ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค.2524  นอกจากนี ้ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ท่ีระดับ 
0.2% แต่ต  ่ากว่าระดบั 1.2% ในเดือนมี.ค.  ขณะเดียวกัน ดัชนี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน พุ่งขึน้ 6.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบ
รายปี สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 6.0% แต่ต  ่ากว่าระดบั 6.5% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2525  เมื่อเทียบรายเดือน 
ดชันี CPI พืน้ฐานดีดตวัขึน้ 0.6% ในเดือนเม.ย. สงูกว่าตวัเลขคาดการณท่ี์ระดบั 0.4% และสงูกว่าระดบั 0.3% ในเดือนมี.ค. 

 
 

                         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.   0.3%** 1.2% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.6%** 0.3% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   8.5M** 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 ้

 
 

 

 


