
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,872 1,854 1,837 

1,919 1,936 1,955 

   

 

สรุป ราคาทองค าในวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.64  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยระหว่างวนัราคาทองค าปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ  1,919.77 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงหนนุจากดชันี
ดอลลารท์ี่อ่อนค่าลงแตะระดับต ่าสุดบริเวณ 102.818 เนื่องจากนักลงทุนขายดอลลารเ์พ่ือท าก าไรหลงัดชันีดอลลารเ์พิ่งแตะระดับสูงที่สดุนบัตัง้แต่ธ.ค.2002 ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา  ประกอบกบัเงินยโูร
แข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.0543 ดอลลาร ์หลังจากส านักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนพุ่งขึน้สู่ระดับ 7.5% ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณน์ับตัง้แต่ที่ยโูรสแตทเริ่มรวบรวมขอ้มลูดงักล่าว  ซึ่งตัวเลขดังกล่าวกระตุน้การคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางยโุรป(ECB)อาจตอ้งเรง่ปรบัขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค า
ลดช่วงบวกในเวลาต่อมา  โดยกลบัมาไดร้บัแรงกดดนัจากแรงขายก าไร  หลงัจากทองค าเขา้สู่สภาวะซือ้มากเกินไป(Overbought) นอกจากนีร้าคาทองค ายงัไดร้บัแรงกดดนัเพิม่จากการเปิดเผยตัวเลขดชันี
ราคาการใชจ้่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ทั่วไปของสหรฐั ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังาน ที่พุ่งขึน้ 6.6% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นการปรบัตัวขึน้มากที่สุดนับตัง้แต่เดือนม.ค.1982   
ส่วนการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคซึ่งคิดเป็นสดัส่วนมากกว่าสองในสามของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐั เพิ่มขึน้ 1.1% ในมี.ค. สูงกว่าที่นกัเศรษฐศาสตรท์ี่ส  ารวจโดย Reuters คาดการณว์่าการใชจ้่ายของ
ผูบ้ริโภคจะเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนมี.ค. ปัจจยัดังกล่าวกดดันใหร้าคาทองค าอ่อนตัวลงมาปิดตลาดในวันศุกรท์ี่ 1,895.64 ดอลลารต์่อออนซ ์ ส่งผลใหร้าคาทองค าปิดตลาดในเดือนเม.ย.ดว้ยการปรบัตัว
ลดลง -2.13% ซึ่งเป็นการปรบัตวัลงในรายเดือนเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนม.ค.  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -1.16 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1919.77 1891.60 1894.00 1895.64 1.64 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,915.53 23.80 102.05 

MA 50 Days 1,939.09 24.83 99.32 

MA 200 Days 1,834.47 23.77 95.78 

RSI 9 Days 32.67 17.18 77.41 

RSI 14 Days 38.55 26.09 75.08 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,094.55 -1.16 

ishare 17,889.83 -17.23 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.2693 -0.1918 0.4825 

10 วัน 0.9654 0.5237 0.8384 

20 วัน 0.9740 0.2319 0.6538 

50 วัน 0.8721 0.6654 -0.1047 

100 วัน 0.9460 0.9041 -0.7190 

200 วัน 0.7491 0.8754 -0.7545 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,872-1,854 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,854 

 

 

ราคาอาจแกว่งตัวออกดา้นขา้งเพื่อสรา้งฐานราคา หากสามารถยืนเหนือบริเวณเหนือ 1,872 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ มี
แนวโนม้ขึน้ทดสอบ 1,911-1,919 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถขึน้ไปยืนได ้จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ โดย
ระยะสัน้กรอบแนวรบัดา้นล่างจะอยู่ที่  1,872-1,854 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 
 



 

 

• (+) "เพโลซี" เดินทางถึงกรุงเคียฟ ย า้จุดยืนสนับสนุนยูเครน  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั เดินทางเขา้พบประธานาธิบดีโวโลดิ
เมียร ์เซเลนสกี แห่งยูเครนท่ีกรุงเคียฟในวนันี ้เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนนุยูเครนของสหรฐั  แถลงการณร์ะบุว่า "คณะผูแ้ทนของเราเดินทางถึงกรุงเคียฟเพื่อส่ง
ขอ้ความอย่างชดัเจนถึงทัง้โลกว่า อเมริกายืนอยู่ขา้งยเูครน" 

• (+) ปธน.ยูเครนเผยหารือนายกฯอังกฤษเร่ืองความช่วยเหลือด้านการป้องกันประเทศ  ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี แห่งยูเครนเปิดเผยเมื่อ
วนัเสาร ์(30 เม.ย.) ว่า ไดห้ารือเรื่องความช่วยเหลือดา้นการป้องกันยูเครนกับนายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ  ปธน.เซเลนสกีทวีตขอ้ความว่า ทัง้ 2 ฝ่าย
หารือกันเก่ียวกับสถานการณ์ในสนามรบและเมืองมาริอูโพลท่ีถูกกองทัพรสัเซียปิดลอ้มทางตะวันออกของยูเครน พรอ้มเสริมว่ามีการพูดคุยเรื่ องความพยายาม
ทางการทตูท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้รรลสุนัติภาพอีกดว้ย 

• (+) "คิม จอง อึน" ประกาศกร้าวเกาหลีเหนือพร้อมใช้นิวเคลียร ์หากถูกคุกคาม  ส  านกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานในวนันี ้(30 เม.ย.) ว่า นาย
คิม จอง อึน ผูน้  าเกาหลีเหนือไดร้ะบุย า้ถึงความตั้งใจของเขาท่ีจะใชอ้าวุธนิวเคลียร ์หากประเทศถูกคุกคามโดยกองก าลังของศัตรู  ขณะท่ี ชมเชยเจา้หนา้ท่ีทหาร
ระดบัสงูซึ่งดแูลการจดัพิธีสวนสนามของกองทพัท่ีกรุงเปียงยางเมื่อตน้สปัดาหนี์ ้นายคิมไดแ้สดงถึงความตัง้ใจของเขาท่ีจะยงัคงพฒันาอาวธุนิวเคลียรต์่อไป 

• (+) รัสเซียออกโรงย า้เจรจาสันติภาพรวมประเด็นยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร  นายเซอรเ์ก ลาฟรอฟ รฐัมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยในวนันี ้(30 
เม.ย.) ว่า การยกเลิกมาตรการคว ่าบาตรต่อรสัเซียเป็นส่วนหน่ึงของการเจรจาสนัติภาพระหว่างรสัเซียและยเูครน โดยการเจรจาดงักล่าวเป็นไปอย่างยากล าบาก แต่ก็
ยงัคงด าเนินไปในแต่ละวัน "วาระของการเจรจายังรวมถึงประเด็นอื่น ๆ อาทิ การรบัรองความเป็นจริงทางภูมิรฐัศาสตรใ์หม่ การยกเลิกมาตรการคว ่าบาตร รวมถึง
สถานะของภาษารสัเซีย" นายลาฟรอฟกล่าว   

• (+) เจรจาสันติภาพยูเครน-รัสเซียส่อแววล่ม ขณะการสู้รบยังดุเดือดทางตะวันออก  ยูเครนเตือนเมื่อวนัศุกร ์(29 เม.ย.) ว่า การเจรจาสนัติภาพกับ
รสัเซียส่อเคา้ลม้เหลว และระบุว่า รสัเซียก าลังโจมตีพืน้ท่ีทางตะวนัออกของยูเครน ขณะท่ีสหรฐัยืนยันท่ีจะอนุมัติมาตรการช่วยเหลือดา้นอาวุธจ านวนมากใหก้ับ
ยเูครนอย่างรวดเรว็ 

• (+)ผลส ารวจม.มิชิแกนชีค้วามเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งขึน้ในเดือนเม.ย.  ผลส ารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบวุ่า ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐัพุ่ง
ขึน้ 9.8% สู่ระดบั 65.2 ในเดือนเม.ย. จากระดบั 59.4 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ปี 2554   

• (+) ดอลลารอ์่อนค่าจากแรงขายท าก าไร  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัศกุร ์
(29 เม.ย.) เน่ืองจากนักลงทุนขายดอลลารเ์พื่อท าก าไรหลงัจากปรบัตวัขึน้ในช่วงท่ีผ่านมา  ทัง้นี ้ ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบ
กบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.64% แตะท่ี 102.9580  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดบั 129.45 เยน จากระดบั 130.88 เยน และ
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงัก์สวิสท่ีระดับ 0.9712 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9719 ฟรงัก ์แต่ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดาท่ีระดับ 1.2831 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.2806 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.0578 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0509 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่า
แตะระดบั 1.2597 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2462 ดอลลาร ์ 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดด่ิง 939.18 จุด ผิดหวังผลประกอบการ-วิตกเงินเฟ้อ  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดดิ่งลงกว่า 900 จุดในวนัศุกร ์(29 เม.ย.) 
โดยเป็นการร่วงลงรายวนัรุนแรงท่ีสดุนับตัง้แต่ปี 2563 เนื่องจากนกัลงทนุผิดหวงักับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง และกังวลเก่ียวกบัการ
เร่งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ หลังเงินเฟ้อในสหรฐัพุ่งขึน้มากท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2548  ทั้งนี ้ดัชนีดาวโจนสปิ์ดท่ี 32,977.21 จุด ร่วงลง 939.18 จุด หรือ -2.77%, ดัชนี 
S&P500 ปิดท่ี 4,131.93 จดุ รว่งลง 155.57 จดุ หรือ -3.63% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,334.64 จดุ รว่งลง 536.89 จดุ หรือ -4.17% 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PCE พุ่ง 6.6% ในเดือนมี.ค. สูงสุดในรอบ 40 ปี  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใชจ้่ายเพื่อการบริโภคส่วนบคุคล 
(PCE) ทั่วไป ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลงังาน พุ่งขึน้ 6.6% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการปรบัตวัขึน้มากท่ีสดุนับตัง้แต่เดือนม.ค.2525  เมื่อเทียบรายเดือน 
ส่วนดชันี PCE ทั่วไป ดีดตัวขึน้ 0.9% ในเดือนมี.ค. จากระดบั 0.5% ในเดือนก.พ.  ส่วนดชันี PCE พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดั
อตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใหค้วามส าคญั เพิ่มขึน้ 5.2% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 5.3% หลงัจาก
เพิ่มขึน้ 5.3% ในเดือนก.พ.  เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี PCE พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนมี.ค.  
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

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.   54.1 54.1 

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

*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 29 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


