
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,841 1,823 1,808 

1,872 1,890 1,911 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดดิง่ลง 33.04 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณเ์กือบ 100% ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.5% หรือ 50 
bps สู่ระดบั  0.75-1.0%  พรอ้มกบัประกาศแผนการปรบัลดขนาดงบดลุลงในการประชมุนโยบายการเงินประจ าเดือนพ.ค.ที่ก าลงัจะเสรจ็สิน้ลงในช่วงกลางสปัดาหน์ี ้ ซึ่งการคาดการณด์งักล่าว
หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีใหพุ้่งขึน้แตะระดับสูงสุดเหนือ 3% เป็นครัง้แรกนับตัง้แต่ธันวาคม 2018  ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ Treasury 
Inflation Protected Securities (TIPS) อายุ 10 ปี  ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่แทจ้ริงพลิกกลบัมาเคลื่อนไหวในแดนบวกแตะ 0.188% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตัง้แต่มีนาคม 2020 จนเป็นปัจจัย
ส าคญัที่กดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ขณะที่ดชันีดอลลารปิ์ดพุ่งขึน้ 0.33% แตะที่ 103.604 และยงัคงทรงตวัใกลร้ะดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีจนเป็น
ปัจจยักดดนัราคาทองค าเพิ่มเติม  ประกอบกบัดชันีดาวโจนสปิ์ดบวกน าโดยแรงซือ้ทา้ยตลาด ส่วนดชันี Nasdaq ดีดตวัขึน้กว่า 200 จดุ จากแรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยีซึ่งบั่นทอนความตอ้งการ
ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหร้าคาทองค าปรบัตวัลดลงต่อเนื่องจนกระทั่งหลดุระดบัต ่าสุดเดิมบริเวณ 1,872.94 ดอลลารต์่อออนซจ์นกระทั่งกระตุน้แรงขาย
ทางเทคนิคเพิม่เตมิ  นั่นส่งผลใหร้าคาทองค าดิง่ลงทดสอบระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือนครึง่บริเวณ  1,854.94  ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -2.32 ตนั  ส  าหรบัวนันี ้
ติดตามการเปิดเผยจ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) และยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1899.83 1854.94 1897.00 1862.60 -33.04 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,903.70 23.54 102.32 

MA 50 Days 1,937.76 24.80 99.48 

MA 200 Days 1,834.63 23.76 95.84 

RSI 9 Days 24.81 16.89 76.04 

RSI 14 Days 32.46 25.81 74.35 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,092.23 -2.32 

ishare 17,889.83 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.6679 -0.4461 0.6121 

10 วัน 0.9532 -0.0505 0.9141 

20 วัน 0.9772 0.1092 0.7675 

50 วัน 0.8822 0.6186 0.0447 

100 วัน 0.9413 0.8965 -0.6867 

200 วัน 0.7485 0.8732 -0.7463 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,872-1,890 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,890 

 

 

หลังจากราคาทิง้ตัวลงอาจเกิดแรงซือ้ดีดตัวขึน้ระยะสั้น เบือ้งตน้มีแนวตา้นระยะสั้นที่ 1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์หาก
สามารถผ่านไปได ้ประเมินว่าจะเกิดแรงซือ้ดนัมาเขา้ใกลแ้นวตา้นส าคญัโซน 1,890 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านราคา
อาจอ่อนตวัลงมาโซนแนวรบับริเวณ 1,841-1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลดุราคาอาจฟ้ืนตวัขึน้ช่วงสัน้อีกครัง้ 
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ผู้เช่ียวชาญชีจุ้ดเปล่ียนส าคัญหากฟินแลนดร่์วมนาโต ขณะนายกฯขอเวลาตัดสินใจ  ซานนา มารนิ นายกรฐัมนตรีของฟินแลนดเ์ปิดเผย

ว่า ฟินแลนดจ์ะตดัสินใจว่าจะเขา้รว่มเป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (NATO) หรือไม่ในช่วงสปัดาหข์า้งหนา้ ซึ่งคาดว่า

การตดัสินใจครัง้นีจ้ะส่งผลต่อประเทศเพื่อนบา้นอย่างสวีเดนดว้ยเช่นกนั  ทัง้นี ้ฟินแลนดอ์าจประกาศเขา้รว่มเป็นสมาชิกของนาโต ซึ่งการตัดสินใจใน

ครัง้นีจ้ะเป็นจดุเปลี่ยนครัง้ใหญ่ในดา้นนโยบายต่างประเทศ และอาจสรา้งความไม่พอใจใหป้ระธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินของรสัเซีย 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า การใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้ง

เพิ่มขึน้เพียง 0.1% ในเดือนมี.ค. หลังจากท่ีเพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนก.พ. และยังเพิ่มขึน้นอ้ยกว่าการคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์คาด ว่าจะเพิ่มขึน้ 

0.7%  ตวัเลขการใชจ้่ายยงัเพิ่มขึน้ไม่มากนกัแมภ้าคเอกชนจะมีการใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ เพราะการใชจ้่ายภาครฐัยงัคงลดลงต่อเนื่อง 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐชะลอตัวลงต่อเน่ือง สวนทางนักวิเคราะห ์ สถาบนัจดัการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) เปิดเผยว่า ดชันี

ภาคการผลิตของสหรฐัชะลอตัวลงต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ีสองในเดือนเม.ย. โดยลดลงแตะ 55.4 จากระดับ 57.1 เมื่อเดือนมี.ค. ซึ่งสวนทางกับการ

คาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์คาดกนัว่าจะเพิ่มขึน้แตะ 57.6 ในเดือนเม.ย. 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายยูโรโซนเดือนเม.ย.ต ่าสุดในรอบ 15 เดือน  เอสแอนดพ์ี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ 

(PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ยของยูโรโซนลดลงต ่าสุดในรอบ 15 เดือน อยู่ท่ี 55.5 ในเดือนเม.ย. จากระดบั 56.5 ในเดือนมี.ค. แต่ยงัสงูกว่าตวั เลข

ประมาณการขัน้ตน้ท่ี 55.3 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า รับคาดการณ์เร่งขึ้นดอกเบีย้สกัดเงินเฟ้อ  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอรก์ในวนัจนัทร ์(2 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากการคาดการณท่ี์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุ

เดือนพ.ค.เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน พุ่งขึน้ 

0.76% แตะท่ี 103.7430  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 130.15 เยน จากระดบั 129.45 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส 

ท่ีระดบั 0.9786 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9712 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2901 ดอลลารแ์คนาดา 

จากระดับ 1.2831 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.0495 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0578 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงิน

ปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.2475 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2597 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7039 ดอลลารส์หรฐั จาก

ระดบั 0.7083 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 84.29 จุด นลท.ช้อนซือ้หลังหุ้นร่วงหนัก  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัจนัทร์ (2 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนุน

จากการท่ีนกัลงทุนชอ้นซือ้ในช่วงทา้ยตลาด ส่วนดชันี Nasdaq ดีดตัวขึน้กว่า 200 จุด จากแรงซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยี ขณะท่ีนกัลงทุนจับตาผลการ

ประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวนัพธุนีต้ามเวลาสหฐั  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,061.50 จดุ เพิ่มขึน้ 84.29 

จดุ หรือ +0.26%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,155.38 จุด เพิ่มขึน้ 23.45 จุด หรือ +0.57% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 12,536.02 จุด เพิ่มขึน้ 201.38 จุด 

หรือ +1.63% 

 

                         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.   54.6** 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.   55.3 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 ้

 
 

 

 


