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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวั Sideway สลบัแดนบวกลบในกรอบ 1,851.60-1,866.96 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดร่วง 33.04 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หลงัรบัแรงกดดนัมาจากการคาดการณ์เกือบ 100% ว่าเฟดจะขึน้อัตราดอกเบีย้อีก 0.5% สู่ระดบั  0.75-1.0% พรอ้มประกาศแผนลดขนาดงบดุลลงใน
การประชุมนโยบายการเงินประจ าเดือนพ.ค. ซึ่งหนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีใหพุ้่งขึน้แตะระดบัสงูสดุเหนือ 3% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่
ธันวาคม 2018  นอกจากนี ้ดชันีดอลลารปิ์ดพุ่งขึน้ 0.33% แตะท่ี 103.604 และยงัคงทรงตวัใกลร้ะดบัสงูสดุในรอบ 20 ปี ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจัยช่วยหนุนจาก EU 
อาจอนุมัติมาตรคว ่าบาตรรสัเซียรอบท่ี 6 ในการประชุมครัง้ถัดไป ซึ่งจะเป็นการจะสกัดการส่งออกพลังงาน อย่างไรก็ตามดา้นบริษัท โมเดอรน์า อิงค ์เผยว่า
ผลการวิจยัทางคลินิกเบือ้งตน้ของวคัซีน mRNA-1273.211 สตูรผสมชนิดแรกท่ีทางบริษัทไดพ้ฒันาขึน้ เมื่อผ่านไปแลว้ 1 เดือน พบว่ามภีูมิคุม้กนัระดบัท่ีสงูกว่า
เข็มกระตุน้สตูรปัจจบุนัถึง 2.20 เท่า ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัต่อราคาทองค าไดเ้ช่นกนั ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะ
เปิดเผยจ านวนต าแหน่งว่างงานเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) และยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค. ทั้งนีห้ากราคาขยับขึน้ อาจเสี่ยงเปิดสถานะขายหาก
ราคาไม่ผ่านโซน 1,872-1,890 ดอลลารต์่อออนซ ์แลว้ปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ ในโซนแนวรบับริเวณ 1,854-1,841 ดอลลารต์่อออนซ ์ควรวางแผน
การลงทนุอย่างรอบคอบ เนื่องจากตลาดTFEX จะหยดุท าการในวนัพธุนี ้
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
03/05/2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,862.60 1,860.52 -2.08 -0.11 

Spot Silver ($) 22.62 22.66 0.04 0.18 

เงนิบาท (฿/$) 34.45 34.51 0.07 0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,650 30,400 -250 -0.82 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.41 106.08 -1.33 -1.24 

ดชันดีอลลาร ์ 103.60 103.54 -0.06 -0.06 

เงนิยูโร (€/$) 1.0504 1.0514 0.00 0.10 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,841    1,823   1,808 

        1,872    1,890   1,911 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,872-1,890 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,854-1,841 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,890 

 

 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐเตือนรัสเซียเตรียมผนวกดินแดนส่วนใหญ่ในยูเครนตะวันออกปลายพ.ค.นี้ ส  านักข่าวเอพีรายงานว่า เจา้หนา้ท่ีอาวุโสของสหรฐัเตือนว่า
รสัเซียมีแผนท่ีจะผนวกดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครนฝ่ังตะวนัออกในปลายเดือนพ.ค.นี ้และโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตลั ซึ่งเป็นฐานท่ีมั่นสดุท้ ายของเมือง
มาริอูโพล ก็ถูกโจมตีอีกครัง้ในหน่ึงวนัหลงัจากการอพยพพลเรือนครัง้แรกออกจากโรงงานดังกล่าว นายไมเคิล คารเ์พนเตอร ์เอกอคัรราชทูตส หรฐัประจ า
องคก์ารความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) กล่าวเมื่อวานนี ้(2 พ.ค.) ว่า สหรฐัเชื่อว่ารสัเซียยังมีแผนจะรบัรองเมืองเคอรซ์อนทางตอนใตข้อง
ยเูครนใหเ้ป็นสาธารณรฐัอิสระอีกดว้ย ซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านีจ้ะไม่ไดร้บัการยอมรบัจากสหรฐัหรือชาติพนัธมิตรแต่อย่างใด นอกจากนี้ นายคารเ์พนเตอร์
ตัง้ขอ้สงัเกตว่ามีการลกัพาตัวนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภานิติบญัญัติในทอ้งท่ี บริการอินเทอรเ์น็ตและโทรศพัทม์ือถือถูกตดัขาด และรสัเซียก าลังจะน า
หลกัสูตรการเรียนการสอนแบบของตนมาใชใ้นยูเครนเร็ว ๆ นี ้คลิปวิดีโอท่ีมีการเผยแพร่ล่าสดุบ่งชีว่้า เมื่อวนัอาทิตยท่ี์ผ่านมา ( 1 พ.ค.) ประชาชนมากกว่า 
100 คน รวมทั้งกลุ่มหญิงชราและกลุ่มคุณแม่พรอ้มลูกท่ียังเล็ก หนีออกจากซากโรงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตัลในเมืองมาริอูโพลท่ีถูกทิง้ระเบิด แลว้ออก
เดินทางดว้ยรถโดยสารและรถพยาบาลไปยงัเมืองซาปอริซเซียของยเูครน ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 230 กิโลเมตร 

• (+) เยอรมนีเผยจะไม่ยกเลิกคว ่าบาตรจนกว่ารัสเซียจะลงนามข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน นายโอลาฟ โชลซ ์นายกรฐัมนตรีเยอรมนีเปิดเผยว่า 
เยอรมนีจะไม่ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรท่ีมุ่งตอบโตก้ารบุกโจมตียูเครนของรสัเซีย จนกว่ารสัเซียจะบรรลขุอ้ตกลงสนัติภาพกบัยูเครน พรอ้มเ สริมว่า ยูเครน
จะตอ้งเป็นคนก าหนดเงื่อนไขดา้นสนัติภาพ นายโชลซใ์หส้มัภาษณก์ับสถานีโทรทศัน ์ซีดีเอฟ (ZDF) ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน แห่งรสัเซีย ประเมิน
สถานการณ์ผิด หากเขาหวังว่า จะสามารถครอบครองดินแดนจากยูเครน ประกาศยุติความขดัแยง้ และคิดว่า ชาติตะวันตกจะยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร  
นายโชลซร์ะบวุ่า "ปตูินไม่ไดค้ิดทบทวนการปฎิบตัิการทัง้หมดในยูเครนอย่างถ่ีถว้น" พรอ้มระบวุ่า "เขาไม่คิดว่ายเูครนจะตา้นทานไดเ้ช่นนัน้ เขาคงไม่คิดว่าเรา
จะสนับสนุนใหยู้เครนยืนหยดัไดอ้ย่างยาวนาน เราจะไม่ยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร เวน้แต่ว่ารสัเซียจะบรรลขุอ้ตกลงกับยูเครน ปูตินจะไม่มีท างไดส้นัติภาพ
ในแบบท่ีเขาตอ้งการควบคมุ" 

• (+) เยอรมนีเผยอัตราว่างงานลดลงในเดือนเม.ย. หลังผ่อนปรนมาตรการคุมโควิด  ส  านักงานแรงงานเยอรมนีเปิดเผยในวนันีว่้า ตวัเลขผูว่้างงานของ
เยอรมนีในเดือนเม.ย. ลดลง 13,000 คนหลงัปรบัค่าตามฤดกูาล แตะท่ี 2.287 ลา้นคน ขณะท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว่์า จ านวนคนว่างงานจะลดลง 15,000 
คน อตัราว่างงานหลงัปรบัค่าตามฤดูกาลแลว้ยงัคงอยู่ท่ี 5% ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การยกเลิกขอ้ก าหนดเพื่อคุมโควิด-19 ท าใหอ้ตัราว่างงานลดลง
ต่อเนื่อง แต่ถกูปัญหาความขดัแยง้ระหว่างรสัเซียและยเูครนฉดุการฟ้ืนตวัของตลาดแรงงานไว้ 

• (+) PMI ภาคการผลิตอังกฤษเพ่ิมเล็กน้อยในเม.ย. จากต ่าสุดในรอบ 1 ปีในมี.ค. เอสแอนดพ์ี โกลบอล/ซีไอพีเอส เผยว่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ 
(PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยเดือนเม.ย. ของอังกฤษปรบัตัวขึน้เล็กนอ้ย หลงัชะลอตวัลงสู่ระดบัอ่อนแอท่ีสดุในรอบ 1 ปีกว่าในเดือนมี.ค. หลงัรสัเซียเปิด
ปฏิบัติการรุกรานยูเครน แต่บรรดาผูผ้ลิตยงัคงวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโนม้การผลิต เน่ืองจากตน้ทุนพุ่งขึน้ขณะท่ีอุปสงคช์ะงกังนั ทัง้นี ้  รายงานระบุว่า ดชันี 
PMI ภาคการผลิตขั้นสุดทา้ยปรบัขึน้สู่ 55.8 ในเดือนเม.ย. จาก 55.2 ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 13 เดือนเมื่อเดือนมี.ค. และสูงกว่าตัวเลขดชันี PMI ขั้นตน้
เดือนเม.ย.ซึ่งอยู่ท่ีระดบั 55.3 

• (-) โมเดอรน์า เผยผลวิจัยวัคซีนเข็มกระตุ้นสูตรผสมสร้างภูมิคุ้มกันโอมิครอนสูงกว่าสูตรมาตรฐาน บริษัท โมเดอรน์า อิงค ์เปิดเผยว่า เมื่อวนัท่ี 19 
เม.ย. ท่ีผ่านมา โมเดอรน์าไดป้ระกาศผลการวิจัยทางคลินิกเบือ้งตน้ของวคัซีนเข็มกระตุน้สตูร mRNA-1273.211 ซึ่งเป็นวคัซีนสตูรผสมชนิดแรกท่ีทางบริษัท
ไดพ้ฒันาขึน้ และก าลงัอยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยัทางคลินิกในอาสาสมคัร ในส่วนของภมูิคุม้กนัต่อเชือ้โอมิครอน ของวคัซีน
เข็มกระตุน้สตูรผสม mRNA-1273.211 รุ่นใหม่นี ้เมื่อวดัหลงัฉีดไปแลว้ 1 เดือน พบว่าภูมิมีระดบัท่ีสงูกว่าการกระตุน้ดว้ยวคัซีนเข็มกระตุน้สตูรมาตรฐานรุ่น
ปัจจุบันท่ีประมาณ 2.20 เท่า (1408 เทียบกับ 629) และเมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือน พบว่าภูมิคุม้กันต่อเชือ้โอมิครอนก็ยังคงระดับท่ีสูงกว่าท่ี 2.15 เท่า (317 
เทียบกบั 146) ดา้นความปลอดภยัของวคัซีนเข็มกระตุน้สตูร mRNA-1273-211 ขนาด 50 ไมโครกรมั พบว่า โดยทั่วไปอาสาสมคัรมีการยอมรบัวคัซีนไดด้ี 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง,หุ้นกลุ่มแบงกพ์ุ่ง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้เน่ืองจากนักลงทุนขานรบัการ
เปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน และหุน้กลุ่มธนาคารปรบัตัวขึน้ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลพุ่งแตะระดับสงู สุดเป็น
ประวตัิการณจ์ากการคาดการณ์ถึงการเร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 444.96 จุด เพิ่มขึน้ 1.13 จุด หรือ +0.25% 
โดยหุน้กลุ่มธนาคารน าตลาดพุ่งขึน้ 1.4% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,958.92 จุด เพิ่มขึน้ 19.85 จุด หรือ +0.14% และดัชนี CAC-40 
ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,463.73 จดุ เพิ่มขึน้ 38.12 จดุ หรือ +0.59% 

 

 
 

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.   59.2** 59.7 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.8** 55.3 

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

 
 

 

 


