
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเมื่อคืนนีป้รับตวัลดลงมาถึง 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัได้รับแรงกดดนัส าคญัจากการแขง็ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ เน่ืองจากมีความกงัวล
วา่การคมุเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อลดอตัราเงินเฟ้อจะสง่ผลกระทบตอ่การเติบโตทางเศรษฐกิจทัว่โลก ส่งผลกระตุ้นแรง
ซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ส่วนในวนันีร้าคาช่วงเช้าแกว่งตวัในกรอบ 1,811.99-1,827.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยถึงแม้ราคาทองค าจะร่วงลงไปท าจุด
ต ่าสุดใหม่ในรอบกว่า 3 เดือนท่ีระดบั 1,811.99 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองจากนักลงทุนยังคงกังวลเร่ืองอตัราเงินเฟ้อท่ีเร่งตวัขึน้ อาจส่งผลให้เฟดเร่งปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ต่อเน่ือง หลงั FedWatch Tool ของ CME Group ชีว้่านกัลงทุนให้น า้หนกั 100% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 0.50% ในการประชุมนโยบาย
การเงินอีก 2 ครัง้ ในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากเพิ่งปรับขึน้ 0.50% ในเดือนพ.ค. ท่ีนับว่าเป็นครัง้ใหญ่ท่ีสดุในรอบกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตามภายหลงัจากนัน้ราคา
ทองค าก็สามารถฟืน้ตวัขึน้มาได้ หลงันกัลงทุนเร่ิมปิดรับความเสี่ยงกบัตลาดสินทรัพย์เสี่ยง เช่น คริปโตเคอร์เรนซี หลงัมลูคา่ทางการตลาด (Market Cap) ตลาดคริป
โทฯ ร่วงลงวนัเดียวกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ แล้วหนัมาเข้าซือ้สินทรัพย์ปลอดภยัอย่างทองค า และรวมไปถึงพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ซึ่งก็ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน 
(Bond Yield) ปรับตวัลดลงมา จึงเป็นปัจจยักลบัมาหนนุทองค าด้วยเช่นกนั คืนนีร้อติดตามการเปิดเผยการคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM ของสหรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 พฤษภาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
13-05-2565 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.50 1,826.94 5.44 0.30 

Spot Silver ($) 20.67 20.81 0.14 0.68 

เงนิบาท (฿/$) 34.74 34.74 0.01 0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,450 30,100 -350 -1.15 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.14 108.75 1.61 1.50 

ดชันดีอลลาร ์ 104.75 104.69 -0.06 -0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.0382 1.0392 0.00 0.10 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,805   1,786  1,768 

       1,840   1,858  1,872 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย $1,840-1,858 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,805-1,786 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,858 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) WHO เผยโควิด-19 คร่าชีวิตชาวยุโรปมากกว่า 2 ล้านราย WHO ระบุว่า จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 สะสมในยุโรปทะลุระดบั 218 ล้านราย ขณะท่ี

จ านวนผู้ เสียชีวิตอยู่ท่ี 2,003,081 ราย แถลงการณ์ของ WHO ระบุว่า จ านวนผู้ เสียชีวิตท่ีมีการรายงานดงักล่าวถือเป็นเพียงเศษเสี ย้วส่วนหนึ่งของผู้ ท่ี

เสียชีวิตโดยตรงและโดยอ้อมจากโรคโควิด-19 และแม้ว่าจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ได้ชะลอตวัลง แต่โควิด-19 ก็ยงัคงเป็นไวรัสท่ีอนัตรายถึงตาย โดยเฉพาะ

ส าหรับผู้ ท่ีไม่ได้ฉีดวคัซีน และผู้ ท่ีมีโรคประจ าตวั ขณะเดียวกนั ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ ประกาศให้มีการลดธงลงคร่ึงเสาในวนันีเ้พ่ือเป็นการไว้

อาลยัต่อชาวอเมริกนัจ านวน 1 ล้านคนท่ีได้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยใช้เวลาราว 2 ปีนับตัง้แต่เร่ิมมีการตรวจพบการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 ซึ่ง

จ านวนผู้ เสียชีวติดงักล่าวมากกว่าประชากรในนครซานฟรานซสิโกหรือซีแอตเทิล หรือเทียบเป็นสดัส่วนชาวอเมริกนั 1 ตอ่ 327 คน 

 (+) เกาหลีเหนือรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรก เจอผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุหลายแสน ส านกัข่าวเคซีเอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยใน

วนันี ้(13 พ.ค.) ว่า พบผู้ติดเชือ้โควิด-19 อย่างน้อย 1 รายเสียชีวติในประเทศ เคซีเอ็นเอรายงานว่า ประชาชนราว 187,800 รายได้ถกูกกักนั หลงัจากพบผู้ ท่ี

มีอาการเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตกุระจายไปทัว่ประเทศนบัตัง้แต่ปลายเดือนเม.ย. ประชาชนราว 350,000 รายแสดงอาการเป็นไข้ ประชาชนอย่างน้อย 6 

คนท่ีแสดงอาการเป็นไข้นัน้เสียชีวิตแล้ว โดยหนึ่งในจ านวนนัน้ได้ รับการยืนยันว่าติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า 

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 บ่งชีใ้ห้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดวิกฤตครัง้ใหญ่ในเกาหลีเหนือท่ีขาดทรัพยากรทางการแพทย์ แต่กลบัปฏิเสธ

ความช่วยเหลือจากนานาชาตใินด้านวคัซีนและยงัคงปิดพรมแดน บรรดานกัวิเคราะห์กล่าวว่า โรคระบาดอาจคกุคามสถานการณ์ด้านอาหารท่ียากล าบาก

ของเกาหลีเหนือในปีนี ้เน่ืองจากการล็อกดาวน์จะขดัขวางการตอ่สู้กบัภยัแล้งและการระดมแรงงาน 

 (+) มาร์เก็ตแคปตลาดคริปโทฯวูบวันเดียวกว่า 2 แสนล้านดอลล์ หลังนลท.กระหน ่าขาย มูลค่าตลาดคริปโทเคอร์เรนซีลดลงกว่า 2 แสนล้าน

ดอลลาร์ภายในวนัพฤหสับดี (12 พ.ค.) เพียงวนัเดียว หลงัจากราคาเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีตา่ง ๆ ร่วงลงอย่างหนกั ซึง่รวมถงึบิตคอยน์ และอีเธอร์ ข้อมลู

จากคอยน์ เมทริกส์ (Coin Metrics) ระบุว่า ราคาบิตคอยน์ดิ่งลงหลุดจากระดบั 26,000 ดอลลาร์เป็นครัง้แรกในรอบ 16 เดือน แตะท่ีระดับ 25,401.29 

ดอลลาร์ในวนัพฤหสับดี ขณะท่ีราคาอีเธอร์ ร่วงลงแตะระดบัต ่าถงึ 1,704.05 ดอลลาร์ ซึง่เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย. 2564 ท่ีราคาอีเธอร์ดิง่ลงหลดุจาก

ระดบั 2,000 ดอลลาร์ ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า นักลงทุนแห่เทขายคริปโทเคอร์เรนซีในช่วงเวลาท่ีตลาดหุ้นทรุดตวัลงอย่างหนกั อนัเน่ืองมาจากความ

กงัวลเก่ียวกบัตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูขึน้และเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มถดถอยลง 

 (-) CME Group ชีน้ลท.เห็นพ้องเฟดขึน้ดอกเบีย้ 0.50% อีก 2 ครัง้เป็นอย่างน้อย ตลาดทองค ายงัได้รับแรงกดดนัจากความกงัวลที่ว่าเฟดจะเร่งปรับ

ขึน้อตัราดอกเบีย้ โดย FedWatch Tool ของ CME Group บง่ชีว้า่ ขณะนีน้กัลงทนุให้น า้หนกั 100% ท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างน้อย 0.50% ในการ

ประชุมนโยบายการเงินอีก 2 ครัง้ ทัง้ในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากท่ีเฟดเพิ่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในเดือนพ.ค. ซึง่เป็นการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้

ครัง้ใหญ่ท่ีสดุในรอบกว่า 20 ปี เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้สงูกวา่คาดการณ์ ส าหรับข้อมลูเงินเฟ้อท่ีทางการสหรัฐเปิดเผยในสปัดาห์นี ้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) 

ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึน้ 8.3% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 8.1% แต่ต ่ากว่า

ระดบั 8.5% ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค.2524 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวกจากแรงซือ้คืน นลท.ยังจับตาเงินเฟ้อ-แนวโน้มศก.โลก ตลาดหุ้นเอเชียเปิดวนันีป้รับตวัขึน้จากแรงช้อนซือ้ ขณะท่ีการซือ้

ขายเป็นไปอย่างผันผวนตลอดทัง้สัปดาห์ เน่ืองจากนักลงทุนยังคงซือ้ขายอย่างระมัดระวงั พร้อมทัง้จับตาภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มเศรษฐกิจ โลก ดชันี 

NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวันนีท่ี้ 25,918.80 จุด เพิ่มขึน้ 170.08 จุด หรือ +0.66%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้ นฮ่องกงเปิดวันนีท่ี้ 19,615.99 จุด เพิ่มขึน้ 

235.65 จุด หรือ +1.22% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนีท่ี้ 3,068.03 จุด เพิ่มขึน้ 13.04 จุด หรือ +0.43% นักลงทุนยังจับตาท่าทีของ

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดเตือนวา่ การควบคมุภาวะเงินเฟ้ออาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ก็ยงัคงเป็น

เป้าหมายอนัดบัแรกของเขา 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร  กิจ นสัปดาหห์น้า 

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.   0.3%** 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.6%** 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    8.5M** 1.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   0.8%** 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5%** 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   203K** 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 
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