
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,805 1,786 1,768 

1,840 1,858 1,872 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวลดลง  30.09 ดอลลารต์่อออนซ  ์ แมช้่วงตน้การซือ้ขายราคาทองค าจะพยายามดีดขึน้ทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,858.71 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่เป็นอีกครัง้ที่ราคา
ทองค าไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ แมส้หรฐัจะเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานที่เพิ่มขึน้เกินคาดสู่ระดบั 203,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสุดนบัตัง้แต่เดือนก.พ.  ขณะที่ดชันีราคา
ผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิตออกมาสอดคลอ้งกบัการคาดการณ ์ แต่ราคาทองค าตอบสนองเชิงบวกในระดบัจ ากดั  โดยไดร้บัแรงกดดนัส าคญัจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร ์ เนื่องจากความกังวลว่าการคุมเขม้นโยบายการเงินอย่างแข็งกรา้วของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)เพ่ือลดอัตราเงินเฟ้อจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระตุน้แรงซือ้
ดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั  นอกจากนี ้ สกลุเงินดอลลารย์งัไดร้บัแรงหนนุเพิ่มจากค่าเงินปอนดท์ี่รว่งลงสู่ระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปีเมื่อเทียบกบัดอลลาร ์หลงัจากขอ้มลูทางเศรษฐกิจบ่งชีว้่าเศรษฐกิจ
องักฤษก าลงัอ่อนแอลง  ขณะที่สกลุเงินยโูรยงัคงเคลื่อนไหวใกลร้ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี  2017 จากความกงัวลทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึน้หลงัเยอรมนีเตือนว่ารสัเซียก าลงัใชพ้ลงังานเป็น "อาวุธ" หลงัจากที่
รสัเซียลดการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อตอบโต้มาตรการคว ่าบาตรของยุโรป  ปัจจัยที่กล่าวมายิ่งหนุนดัชนีดอลลารใ์หแ้ข็งค่าขึน้แตะ 104.925 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วนัที่ 12 ธ.ค. 2002  หรือ ระดับ
สงูสดุในรอบ 20 ปีครัง้ใหม่จนเป็นปัจจัยหลกัที่กดดนัใหร้าคาทองค าดิ่งลงหลดุเสน้ค่าเฉลี่ย 200 วนัและระดบัต ่าสุดเดิมจนกระตุน้แรงขายตามทางเทคนิคเพิ่ม  ท าใหร้าคาทองค ารว่งลงทดสอบระดบัต ่าสุด
ในรอบกว่า 3 เดือนที่ 1,811.99 ดอลลารต์่อออนซใ์นช่วงเชา้วนันีข้องตลาดเอเชีย  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -5.80 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1858.71 1820.80 1851.61 1821.50 -30.09 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,855.87 21.90 103.81 

MA 50 Days 1,926.66 24.29 100.54 

MA 200 Days 1,836.59 23.62 96.30 

RSI 9 Days 28.12 21.22 77.46 

RSI 14 Days 31.99 24.18 74.87 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,060.82 -5.80 

ishare 17,742.64 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9864 0.5453 0.7356 

10 วัน 0.9149 0.4344 0.7033 

20 วัน 0.9834 0.0473 0.9091 

50 วัน 0.9432 0.4130 0.6632 

100 วัน 0.8679 0.8227 -0.4820 

200 วัน 0.7401 0.8570 -0.6993 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,840-1,858 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,858 

 

 

หลงัจากวานนีร้าคาทิง้ตวัลงแรง วนันีร้าคายงัคงสรา้งระดบัต ่าสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้ หากราคาฟ้ืนตวั
ขึน้ไม่สามารถยืนเหนือ 1,831-1,840 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถูกจ ากัด ส าหรบัวนันี ้
ประเมินแนวรบัระยะสั้นในโซน 1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบัถัดไปประเมินในโซน 1,786 
ดอลลารต์่อออนซ ์เป็นแนวรบัส าคญั หากราคาไม่หลดุมีโอกาสที่ราคาจะฟ้ืนตวัขึน้อีกครัง้  
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 103.81 จุด วิตกเฟดเร่งขึน้ดบ.สกัดเงินเฟ้อ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบติดต่อกันเป็นวนัท่ี 6 ในวนัพฤหสับดี 
(12 พ.ค.) ท่ามกลางการซือ้ขายท่ีผนัผวน เนื่องจากนกัลงทนุยงัคงกงัวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อท่ีสงูเกินคาดอาจจะผลกัดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่ง
ปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,730.30 จุด ลดลง 103.81 จุด หรือ -0.33%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 3,930.08 จุด 
ลดลง 5.10 จดุ หรือ -0.13% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,370.96 จดุ เพิ่มขึน้ 6.73 จดุ หรือ +0.06% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ีแ่ล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 1,000 ราย สู่ระดับ 203,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดก ารณ์ท่ีระดับ 
195,000 ราย 

• (+) รัสเซียเอาจริง! งดส่งก๊าซให้ฟินแลนด์ หลังเตรียมเข้านาโต   หนังสือพิมพ์ Iltalehti ของฟินแลนด์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า 
นกัการเมืองระดบัสงูของฟินแลนดไ์ดร้บัการเตือนว่ารสัเซียจะระงบัการส่งก๊าซใหแ้ก่ฟินแลนดใ์นวนัพรุ่งนี ้ อย่างไรก็ดี Iltalehti ไม่ไดร้ะบุชื่อแหล่งข่าว 
และไม่ไดเ้ปิดเผยท่ีมาของค าเตือนดงักล่าว 

• (+) รัสเซียฮ่ึม! เล็งตอบโต้ฟินแลนด ์หลังเตรียมเข้านาโต  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเครมลิน กล่าวว่า การท่ีฟินแลนดม์ีความประสงค์
ท่ีจะเขา้ร่วมองคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ถือเป็นภยัคกุคามต่อรสัเซีย และการขยายองคก์ารนาโตจะไม่ช่วยท าใหยุ้โรปหรือ
โลกมีเสถียรภาพมากขึน้  "การขยายนาโตจะไม่ท าใหท้วีปของเรามีเสถียรภาพและมั่นคงมากขึน้" นายเพสคอฟกล่าว  นายเพสคอฟกล่าวเสรมิว่า ท่าที
ของฟินแลนดเ์ป็นเรื่องท่ีน่าเสียใจ และถือเป็นการด าเนินการท่ีไม่เป็นมิตรต่อรสัเซีย ซึ่งรสัเซียจะด าเนินมาตรการตอบโต้ 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า รับแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย-คาดเฟดเร่งขึ้นดบ.  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (12 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเขา้ซือ้ดอลลารใ์นฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความวิตกกังวลเก่ี ยวกับ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนม้ชะลอตวัลง  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน 
เพิ่มขึน้ 0.97% แตะที่ 104.8510  ดอลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 1.0045 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9930 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกบั
ดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.3070 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2986 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 128.12 
เยน จากระดบั 129.76 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.0370 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0533 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่า
ลงแตะท่ีระดบั 1.2174 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2270 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6831 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.6948 
ดอลลารส์หรฐั 

• (-) "เยลเลน" เช่ือเฟดสามารถควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ท าให้เศรษฐกิจถดถอย  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั กล่าวแสดงความเชื่อมั่น
ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สามารถควบคมุเงินเฟ้อใหช้ะลอตวัลงโดยไม่ท าใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย  นางเยลเลนกล่าวว่า ปัจจยัท่ีจะช่วยให้
สหรฐัไม่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ไดแ้ก่ ตลาดแรงงานและภาคธนาคารท่ีแข็งแกรง่, สถานะการเงินของภาคครวัเรือน และอตัราดอกเบีย้ท่ียงัคง
อยู่ในระดบัต ่า  "ปัจจยัต่างๆเหล่านีบ่้งชีว้่าเฟดมีแนวทางท่ีจะท าใหเ้งินเฟ้อชะลอตวัลงโดยไม่ท าใหเ้ศรษฐกิจถดถอย และดิฉันรูว้่าเฟดพยายามท่ีจะ
บรรลเุป้าหมายดงักล่าว" นางเยลเลนกล่าว 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี PPI ดีดตัว 11% ชะลอตัวจากเดือนมี.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ
จากการใชจ้่ายของผูผ้ลิต เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์หลงัจากดีดตวัขึน้ 1.6% 
ในเดือนมี.ค.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี PPI ดีดตวัขึน้ 11% ในเดือนเม.ย. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 10.7% หลงัจากพุ่งขึน้ 11.5% ในเดือน
มี.ค.  ส่วนดัชนี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรบัตัวขึน้ 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกับตัวเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห ์หลงัจากดีดตวัขึน้ 0.9% ในเดือนมี.ค.  เมื่อเทียบรายปี ดชันี PPI พืน้ฐาน ปรบัตวัขึน้ 6.9% หลงัจากดีดตวัขึน้ 7.1% 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   0.8%** 1.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5%** 1.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   203K** 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 ้

 
 

 

 


