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สรุป ราคาทองค าปรบัตวัลดลงในวนัจนัทร ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีที่ดีดตวัขึน้ต่อสู่ระดบั 2.9514% หลงัจาก
ดชันีราคาการใชจ้่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบคุคล (PCE) ทั่วไปของสหรฐั ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังานที่พุ่งขึน้ 6.6% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายปีซึ่งเป็นการปรบัตวัขึน้มาก
ที่สดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค.1982  บ่งชีส้ญัญาณของการดีดตวัของเงินเฟ้อซึ่งช่วยสนบัสนนุการเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่
ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ใหร้ว่งลงจนกระทั่งทดสอบระดบัต ่าสดุระหว่างวนับริเวณ 1,881.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ ประกอบกับดชันีดอลลารย์งัคงเคลื่อนไหว
ไม่ไกลจากระดบัสูงสดุในรอบ 20 ปี ขณะที่การค านวณของรอยเตอรจ์ากขอ้มลูของ CFTC พบว่า  มลูค่าของ  “สถานะซือ้สุทธิ”  ในดอลลารอ์ยู่ที่ 1.392 หม่ืนลา้นดอลลารใ์น
สปัดาหส์ิน้สุดวนัที่ 26 เม.ย. เพ่ิมขึน้จากระดบั 1.291 หม่ืนลา้นดอลลารใ์นสปัดาหก์่อนหนา้  ซึ่งถือว่าเป็นระดบัสูงที่สุดนบัตัง้แต่ตน้เดือนเม.ย. และเพ่ิมขึ ้นครัง้แรกในรอบ 4 
สปัดาห ์ ท่ามกลางการคาดการณ์เกือบ 100% ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.5% หรือ 50 bps สู่ระดบั  0.75-1.0%  พรอ้มกบัประกาศแผนการ
ปรบัลดขนาดงบดุลลงในการประชุมนโยบายการเงินประจ าเดือนพ.ค.ที่ก าลงัจะเสรจ็สิน้ลงในช่วงกลางสปัดาหน์ี ้ ปัจจัยดงักล่าวยงัคงกดดนัการเคลื่อนไหวของราคาทองค า
อย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรฐั 
 

 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

2/05/2565 15:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,895.64 1,881.93 (13.71) (0.72) 

Spot Silver ($) 22.74 22.66 (0.08) (0.35) 

เงนิบาท (฿/$) 34.25 34.39 0.14  0.39  

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 31,050 30,700 (350.00) (1.13) 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.14 106.24 (0.90) (0.84) 

ดชันดีอลลาร ์ 103.26 103.37 0.11  0.10  

เงนิยูโร (€/$) 1.0543  1.0531  -0.0012  -0.1100  

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,872    1,854   1,837 

        1,919    1,936   1,955 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,872-1,854 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,919-1,911 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,854 

 

 

 

 



 

 

• (+) รมว.ต่างประเทศรัสเซียยันไม่ก าหนดวันที ่9 พ.ค. ประกาศชัยเหนือยูเครน  นายเซอรเ์ก ลาฟรอฟ รฐัมนตรีต่างประเทศรสัเซียเปิดเผยวานนี ้(1 
พ.ค.) ว่า กองทัพรสัเซียจะไม่ก าหนดวนัเวลาท่ีไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริงในปฏิบตัิการพิเศษทางทหารในยูเครน ซึ่งรวมถึงวนัแห่งชัยชนะ  (Victory 
Day) เหนือกองทัพนาซี ซึ่งตรงกับวันท่ี 9 พ.ค. ด้วย  "เราจะเฉลิมฉลองวันท่ี 9 พ.ค. ตามพิธีการอย่างท่ีเคยท ามา" นายลาฟรอฟให้สัมภาษณ์กับ 
Mediaset สื่อของอิตาลี และเพิ่มเติมว่า ความเร็วของปฏิบตัิการในยูเครนนัน้ขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการลดความเสี่ยงต่อพลเรือนและกองทพัรสัเซี ย  
ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า เมื่อผูส้ื่อข่าวถามว่า รสัเซียตอ้งการใหป้ระธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายูเครนยอมแพห้รือไม่ นายลาฟรอฟระบุว่า 
รสัเซียไม่ไดเ้รียกรอ้งใหเ้ปธน.เซเลนสกียอมจ านน แต่เรียกรอ้งใหผู้น้  ายเูครนมีค าสั่งปลดปล่อยพลเรือนทัง้หมดและยตุิการต่อตา้น 

• (+) ยูเครนจ่อเร่ิมอพยพปชช.ในมาริอูโพลอีกคร้ังวันนี ้หลังรัสเซียยิงโจมตีเมื่อคืน  สภาเมืองมาริอูโพลของยูเครนเผยว่า การอพยพพลเรือนออก
จากเมืองมาริอูโพลไดห้ยุดลงชั่วคราว โดยจะเริ่มอีกครัง้เวลา 8.00 น. ของวันจันทร ์(2 พ.ค.) ตามเวลาทอ้งถิ่น เน่ืองจากเหตุผลดา้นความปลอดภัย   
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึน้หลังจากท่ีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผู้น ายูเครน ประกาศว่า ก าลังด าเนินการอพยพ พลเรือนออกจาก
โรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตลัในเมืองดงักล่าว โดยปธน.เซเลนสกี กล่าวแป็นครัง้แรกเมื่อวานนี ้(1 พ.ค.) ว่า เสน้ทางระเบียงมนษุยธรรมส าหรบัอพยพพล
เรือนออกจากโรงงานแห่งนีไ้ดเ้ริ่มด าเนินการแล้ว โดยอพยพคนไปแลว้กว่า 100 คน  อย่างไรก็ดี ทหารยูเครนนายหน่ึงในเมืองมาริอูโพลเปิดเผยกับ
สถานีโทรทศันท์อ้งถิ่นว่า การอพยพตอ้งหยุดชะงกัลง เนื่องจากมีการยิงโจมตีเกิดขึน้อีกครัง้ท่ีโรงงานเมื่อคืนวนัอาทิตย์  "ทหารรสัเซียเริ่มยิงใส่โรงงานอา
ซอฟสตลัอีกครัง้หลงัจากการอพยพพลเรือนบางส่วนเสร็จสิน้ลง" นายเดนิส ชเลกา ผู้บังคบักองพนัท่ี 12 แห่งกองก าลงัพิทกัษ์ชาติแห่งยูเครนกล่าว โดย
ระบวุ่า รสัเซียใชอ้าวธุทกุชนิดในการโจมตี   ส  านกัข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัว่า การยิงโจมตีครัง้ใหม่จะกระทบแผนขัน้ต่อไปในการอพยพ
พลเรือนออกจากโรงงานเหล็กหรือไม่  อน่ึง แผนการอพยพไดร้บัการยืนยันแลว้จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( ICRC) โดยจะด าเนินการ
รว่มกบัองคก์ารสหประชาชาติ (UN) 

• (+) นิกเกอิปิดลบ 29.37 จุด จับตาประชุมนโยบายการเงินเฟด  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดลดลงในวันนี ้เน่ืองจากคาดการณ์ท่ีว่าธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) จะใชน้โยบายการเงินเชิงรุกในการประชุมวนัท่ี 3-4 พ.ค.นี ้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดท่ีระดบั 26,818.53 จุด 
ลดลง 29.37 จดุ หรือ -0.11%  หุน้ลบน าตลาดวนันี ้ไดแ้ก่ กลุ่มอสงัหาริมทรพัย,์ กลุ่มบริการ และกลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั 

• (+) สตรีหมายเลข 1 สหรัฐเตรียมเยือนโรมาเนีย-สโลวาเกีย แสดงจุดยืนหนุนยูเครน  นางจิล ไบเดน สุภาพสตรีหมายเลขหน่ึงของสหรฐั จะ
เดินทางเยือนโรมาเนียและสโลวาเกีย ระหว่างวนัท่ี 5-9 พ.ค. นี ้เพื่อพบปะกับสมาชิกกองทพัสหรฐัและเจา้หนา้ท่ีการทูต รวมถึงครอบครวัชาวยูเครนท่ี
พลดัถิ่น เจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรม รวมถึงครูอาจารย ์    รายงานระบุว่า นางไบเดนจะพบปะกับแม่และเด็กชาวยูเครนท่ีตอ้งหนีภัย
สงครามออกจากประเทศ ตามก าหนดการในวนัอาทิตยท่ี์ 8 พ.ค. ซึ่งตรงกับวนัแม่ของสหรฐั  นอกจากนี ้สภุาพสตรีหมายเลขหน่ึงจะพบกับทหารสหรฐัท่ี
ฐานทัพอากาศมิฮาอิล โคกัลนิเซียนู (Mihail Kogalniceanu Airbase) ในโรมาเนียในวนัท่ี 6 พ.ค. ก่อนจะเดินทางไปยงักรุงบูคาเรสต ์เพื่อพบเจา้หนา้ท่ี
รฐับาลโรมาเนีย รวมถึงเจา้หนา้ท่ีสถานทูตสหรัฐ เจา้หนา้ท่ีดา้นมนุษยธรรม และครูอาจารยท่ี์ท างานช่วยเหลือเด็ก ๆ ชาวยูเครน  ส  านักข่าวรอยเตอร์
รายงานว่า การเดินทางของสภุาพสตรีหมายเลขหน่ึงยงัครอบคลมุการเยือนเมืองต่าง ๆ ในสโลวาเกีย โดยนางไบเดนจะพบกับเจา้หนา้ท่ีของรฐับาล ผูล้ี ้
ภยั และเจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้วามช่วยเหลือ  ทัง้นี ้การเดินทางเยือนของนางไบเดนยังแสดงถึงการสนับสนุนท่ีสหรฐัมีต่อยูเครนและประเทศเพื่อนบา้นท่ีให้
ความช่วยเหลือผูล้ีภ้ยัชาวยูเครน โดยก่อนหนา้นี ้นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ไดเ้ดินทางเขา้พบประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลน
สกี แห่งยเูครนท่ีกรุงเคียฟ 

• (-) ยอดค้าปลีกเยอรมนีเดือนมี.ค.ลด 0.1% สวนทางคาดการณ์นักวิเคราะห  ์ ส  านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่า ยอดคา้
ปลีกเดือนมี.ค. ลดลงต ่ากว่าคาดการณ์ เนื่องจากสงครามในยูเครนส่งผลใหร้าคาสินคา้ปรบัตวัสงูขึน้   รายงานระบุว่า ยอดคา้ปลีกในเดือนมี.ค. ลดลง 
0.1% ซึ่งสวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะเพิ่มขึน้ 0.3% 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

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

 ทัง้วนั องักฤษ 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   59.7 59.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   57.5 57.5 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมี.ค.   0.8% 0.5% 

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

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.3 55.3 

 16.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมี.ค.   4.9% 1.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.19M 11.27M 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   1.3% -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. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย. จาก ADP   400K 455K 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   54.7 54.7 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 0.7M 

วนัพฤหสับดทีี่ 5 พ.ค. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <1.00% <0.50% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

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

 18.00น. องักฤษ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางองักฤษ(BoE)   1.00% 0.75% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   180K 180K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลติต่อหน่วยเบือ้งตน้   -3.9% 6.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   7.4% 0.9% 

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

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

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

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 29 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


