
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเช้าของวันนี ้ของตลาดเอเชียมีลักษณะแกว่งตัวในกรอบ 1,861-1,869 ดอลลารต์่อออนซ์  ภาพรวมทองค ายังคงปรับตัวขึน้ได้จ  ากัดเนื่องจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีฟ้ืนตวัขึน้จากระดบัต ่าสุดของเมื่อวานนีบ้ริเวณ 2.915% กลบัมาเคลื่อนไหวไม่ไกลจากระดบัสูงสุดนับตัง้แต่เดือนธ.ค. 2018 จนเป็น
ปัจจัยสกัดช่วงบวกของราคาทองค า  ประกอบกับนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการถือครองสถานะทองค าก่อนที่ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะประชุมนโยบายการเงินเสร็จสิน้ลง
ในช่วงกลางดึกของคืนวนันี ้ อยา่งไรก็ดี  การปรบัตวัลดลงของทองค ายงัเป็นไปอย่างจ ากดัเช่นเดียวกนั  ส่วนหนึ่งไดร้บัแรงหนุนจากความขัดแยง้ดา้นภูมิรฐัศาสตร ์ ล่าสดุ Reuters 
รายงานว่า  สหภาพยุโรป เตรียมประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่กับรสัเซียในวนันี ้โดยพุ่งเป้าไปที่อตุสาหกรรมน า้มัน ธนาคารรสัเซีย และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัการ
เผยแพร่ขอ้มูลบิดเบือน  ขณะที่เชา้นี ้ เกาหลีเหนือไดยิ้งขีปนาวุธทิง้ตวั (Ballistic Missile) ไปทางน่านน า้ฝ่ังตะวันออกของประเทศ ซึ่งบ่งชีว่้านายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือ 
ยงัคงเดินหนา้ทดสอบขีปนาวธุโดยไม่ฟังเสียงคดัคา้นจากประชาคมโลก  ปัจจยัดงักล่าวกระตุน้แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัยสลบัเขา้มาเป็นระยะ  ส าหรบัวนันี ้ ติดตาม
การเปิดเผยการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP และดชัน ีPMI ภาคบริการของสหรฐั  อีกทัง้ตอ้งจบัตาผลการประชมุธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ในเวลา 01.00 น. คาดเฟด 
“ขึน้” ดอกเบีย้ อีก 0.5% หรือ 50 bps สู่ระดบั  0.75-1.0%  และประกาศอย่างเป็นทางการเก่ียวกับแผนการปรบัลดงบดลุ (Quantitative Tightening) พรอ้มติดตามถอ้ยแถลงนาย
เจอโรม  พาวเวลประธานเฟดในเวลา 01.30 น. เก่ียวกบัสญัญาณเก่ียวกบัการขึน้ดอกเบีย้ในอนาคต  รวมถึงความเป็นไปไดข้ึน้ดอกเบีย้ท่ีฟ้ดจะขึน้ดอกเบีย้ครัง้ละ 0.75% หรือ 75 
bps ในบางการประชมุเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนได ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 พฤษภาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                        

4/05/2565 11:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,867.60 1,866.22 (1.38) (0.07) 

Spot Silver ($) 22.55 22.60 0.05  0.22  

เงนิบาท (฿/$) 34.34 34.33 (0.02) (0.04) 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,400 30,350 (50.00) (0.16) 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 104.97 105.96 0.99  0.94  

ดชันดีอลลาร ์ 103.46 103.51 0.05  0.05  

เงนิยูโร (€/$) 1.0519  1.0518  -0.0001  -0.0100  

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,841   1,823  1,808 

       1,878   1,899  1,920 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,841-1,823 

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,878-1,899 

ตัดขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,823 

 

 

 

 



 

 

• (+) ‘อียู’ ออกมาตรการลงโทษศก.รอบใหม่กับรัสเซีย พุ่งเป้าภาคธนาคาร-พลังงาน  สหภาพยุโรป เตรียมอดัมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบ
ใหม่กับรสัเซีย โดยพุ่งเป้าไปท่ีอตุสาหกรรมน า้มนั ธนาคารรสัเซีย และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพรข่อ้มลูบิดเบือน ตามรายงานของรอยเตอร ์ นาย
โจเซฟ บอรเ์รลล ์(Josep Borrell) หวัหนา้ส่วนงานนโยบายดา้นการต่างประเทศของสหภาพยุโรป ทวีตขอ้ความในวนัองัคาร ระบุว่า สหภาพยุโรปอยู่
ระหว่างการจัดท าแพคเกจมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรสัเซียเป็นชุดท่ี 6 ซึ่งพุ่งเป้าไปท่ีการตัดสถาบันการเงินรสัเซียออกจากระบบ SWIFT 
เพิ่มเติม การขึน้บญัชีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการแผยแพร่ขอ้มลูบิดเบือน และเขา้จัดการเรื่องการน าเขา้น า้มนัจากรสัเซียเพิ่มเติม  บอรเ์รลล ์เพิ่มเติมว่า 
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เออรซ์ูลา ฟ็อน แดร ์ไลเอิน (Ursula von der Leyen) จะเป็นผูป้ระกาศมาตรการลงโทษรอบใหม่ต่อรสัเซียในวนัพุธนี ้ซึ่ง
รวมถึงมาตรการแบนน าเขา้น า้มนัจากรสัเซียภายในสิน้ปีนีด้ว้ย 

• (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเช้านี้ ส่งสัญญาณคิมจองอึนเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ์ รฐับาลเกาหลีใตแ้ละญ่ีปุ่ นยืนยนัว่า เกาหลีเหนือไดย้ิง
ขีปนาวุธทิง้ตัว (Ballistic Missile) ไปทางน่านน า้ฝ่ังตะวนัออกของประเทศในช่วงเชา้วนันี ้ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวบ่งชีว่้านายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลี
เหนือ ยงัคงเดินหนา้ทดสอบขีปนาวธุโดยไม่ฟังเสียงคดัคา้นจากประชาคมโลก  นายคิม จอง อึน ออกแถลงการณเ์มื่อวนัท่ี 30 เม.ย.ท่ีผ่านมาว่า เกาหลี
เหนือมีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาอาวธุนิวเคลียรต์่อไป และจะใชอ้าวุธนิวเคลียรห์ากประเทศถูกคกุคามโดยกองก าลงัของศตัรู  "เกาหลีเหนือจะสกัดกัน้และ
ขดัขวางความพยายามท่ีเป็นอนัตรายทัง้หมด รวมถึงการคุกคามและภยัทางดา้นนิวเคลียรท่ี์เพิ่มขึน้จากกองก าลงัของศตัรู หากจ าเป็น" นายคิ มกล่าว  
ส่วนเมื่อวนัท่ี 25 เม.ย. นายคิมไดก้ล่าวสนุทรพจนใ์นพิธีสวนสนามของกองทพัเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของการก่อตัง้กองทพัเกาหลีเหนือ โดยนาย
คิมไดใ้หค้  ามั่นท่ีจะสนับสนุนการพฒันาอาวุธนิวเคลียรใ์หเ้ร็วขึน้ และจะใชอ้าวุธเหล่านัน้ หากผลประโยชนข์ัน้พืน้ฐานของประเทศถูกคุกคาม  ทัง้นี ้ค  า
กล่าวของนายคิมถือเป็นการเตือนท่ีชดัเจนต่อสหรฐั หลงัจากท่ีสหรฐัไดส้่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลงังานนิวเคลียรไ์ปยงัทะเลญ่ีปุ่ นและเกาหลี ใต ้ขณะท่ี
นายยนุ ซอก ยอล ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใตจ้ะเขา้รบัต าแหน่งในวนัท่ี 10 พ.ค.นี ้

• (+/-) ฟิทชห่ั์นคาดการณ์ GDP จีนปี 65 เหลือ 4.3% หว่ันล็อกดาวน์กระทบศก.รุนแรง  ฟิทช ์เรทติง้ส ์ปรบัลดคาดการณต์วัเลขผลิตภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในปี 2565 เน่ืองจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผล
กระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจจีน  ทัง้นี ้ฟิทชค์าดการณว่์า GDP ปี 2565 ของจีนจะขยายตวัเพียง 4.3% ลดลงจากตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 4.8% โดย
ระบวุ่า มาตรการล็อกดาวนเ์มืองส าคญั ซึ่งรวมถึงเมืองเซี่ยงไฮซ้ึ่งเป็นศนูยก์ลางการเงินของจีน ส่งผลใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนหดตวัลงอย่างมาก
ในเดือนเม.ย. และมีแนวโน้มที่จะชะลอตวัลงอีก เนื่องจากจีนยงัคงเดินหนา้ปิดโรงงานและควบคมุการเดินทาง ซึ่งสถานการณด์งักล่าวส่งผลใหปั้ญหา
ห่วงโซ่อปุทานย ่าแย่ลงไปอีก  ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ของภาคการผลิตเดือนเม.ย.ของจีนรว่งลงสู่ระดบั 47.4 จากระดบั 49.5 ในเดือนมี.ค. ส่วน
ดชันี PMI ภาคบริการทรุดตัวลงสู่ระดับ 41.9 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 48.4 ในเดือนมี.ค. โดยดัชนีท่ีอยู่ต  ่ากว่า 50 บ่งชีว่้า ทั้งภาคการผลิตและภาค
บริการของจีนเผชิญภาวะหดตวั    ฟิทชค์าดการณว่์า รฐัาลจีนภายใตก้ารน าของประธานาธิบดีสี จิน้ผิง มีแนวโนม้ที่จะใชน้โยบายโควิดเป็นศูนย ์(Zero 
Covid Policy) ต่อไปจนถึงปี 2566 แต่คาดว่านโยบายท่ีเข้มงวดนีจ้ะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ในระเวลาอันรวดเร็ว และมี
แนวโนม้ว่าจีนจะเลื่อนเวลาการผ่อนคลายมาตรการควบคมุท่ีบงัคบัใชใ้นปัจจบุนัออกไปจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย  นอกจากนี ้ฟิทชค์าดว่า รฐับาลจีนจะ
ใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ่มเติมในปีนี ้ซึ่งรวมถึงการเร่งลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน , ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย และปรบัลดสดัส่วนการกัน
ส ารองของธนาคารพาณิชย ์(RRR)    "อย่างไรก็ดี เราคาดว่าจีนจะไม่ปรบัลดอตัราดอกเบีย้มากนักในช่วงเวลาท่ีธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลกเริ่มคุมเขม้
นโยบายการเงิน เนื่องจากจีนกงัวลว่าส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ท่ีสงูเกินไปจะส่งผลใหเ้ม็ดเงินทนุไหลออกนอกประเทศ" ฟิทชก์ล่าว 

• (+/-) ตลาดหุ้นญี่ปุ่ นปิดท าการวันนี ้(4 พ.ค.) เน่ืองในวันสีเขียว (Greenery Day) 

• (+/-) ตลาดหุ้นจีนปิดท าการวันนี ้(4 พ.ค.) เน่ืองในวันแรงงาน 
 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษ กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (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- 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 
วนัจนัทรท์ี่ 2 พ.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday : May Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   54.6** 54.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.5** 55.3 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   59.2** 59.7 

 21.00น. สหรฐั  ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   55.4** 57.5 

 21.00น. สหรฐั  ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมี.ค.   0.1%** 0.5% 

วนัองัคารที่ 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.8** 55.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมี.ค.   5.3%** 1.1% 

 21.00น. สหรฐั  จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.55M** 11.27M 

 21.00น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   2.2%** -0.5% 

วนัพธุที่ 4 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการดือนเม.ย.   57.9 57.9 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการดือนเม.ย.   57.7 57.7 

 19.15น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   400K 455K 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศเดือนมี.ค.    -106.6B -89.2B 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   54.7 54.7 

 21.00น. สหรฐั  ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   58.5 58.3 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 0.7M 

วนัพ หสับดทีี่ 5 พ.ค. 01.00น. สหรฐั  มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.00% <0.50% 

 01.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 18.00น. องัก ษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองัก ษ(BoE)   1.00% 0.75% 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   180K 180K 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพการผลติต่อหน่วยเบือ้งตน้   -3.9% 6.6% 

 19.30น. สหรฐั  ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   7.4% 0.9% 

วนัศกุรท์ี่ 6 พ.ค. 19.30น. สหรฐั  รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.4% 

 19.30น. สหรฐั  ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   390K 431K 

 19.30น. สหรฐั  อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   3.5% 3.6% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 เม.ย. 2565 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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