
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,778 1,760 

1,836 1,851 1,868 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง  8.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนัราคาทองค าจะฟ้ืนตวัขึน้โดยไดร้บัแรงหนนุจากการการอ่อนค่าลงของดัชนีดอลลาร ์ ทัง้นี ้ ดอลลารเ์ผชิญแรงขายท าก าไร
หลงัจากแข็งค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบ 20 ปีในสปัดาหท์ี่แลว้  ประกอบกบันกัลงทนุกลบัมาเปิดรบัความเสี่ยงอีกครัง้  ดว้ยการเขา้ซือ้สินทรพัยเ์สี่ยงอย่างหุน้  จนบั่นทอนความตอ้งการดอลลารใ์นฐานะสกุล
เงินปลอดภัย  ปัจจยัดังกล่าวกดดันใหด้อลลารปิ์ดอ่อนค่าลง 3 วนัท าการติดต่อกนัซึ่งหนนุใหร้าคาทองค าดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,835.93 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคา
ทองค าไม่สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ เนื่องจากสหรฐัเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่ “ดีเกินคาด”  อาทิ  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานที่เพ่ิมขึน้ 1.0% ในเดือนเม.ย. สูงกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดว่าเพ่ิมขึน้ 0.4% และการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึน้ 1.1% ในเดือนเม.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.9% ในเดือนมี.ค.  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงกดดันเพิ่มจากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด) ที่กล่าววานนีว้่า  เฟดจะเดินหนา้ "คมุเขม้" นโยบายการเงินจนกว่าจะเป็นที่แน่ชดัว่าอัตราเงินเฟ้อก าลงัปรบัตัวลดลง  ความเห็นดงักล่าวตอกย า้มุมมองที่ว่าเฟดมุ่งมั่นจะผ่อนคลายแรงกดดัน
ดา้นราคา  ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นจะร่วงลงและนักลงทุนบางคนกังวลว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกรา้วจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรฐัเขา้สู่ภาวะถดถอยก็ตาม   มุมมองดังกล่าวผลักดันให้อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ดีดตัวสู่ระดับ 2.9878% จนส่งผลเชิงลบต่อทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง
อีก -4.07 ตนัสู่ระดบั 1,049.21 ตนัซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่ตน้เดือนมี.ค.  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งและขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นของสหรฐั 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1835.93 1812.86 1823.10 1814.10 -8.90 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,838.35 21.59 103.90 

MA 50 Days 1,914.66 24.04 100.82 

MA 200 Days 1,837.72 23.59 96.46 

RSI 9 Days 28.93 37.67 50.04 

RSI 14 Days 31.95 35.66 56.69 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,049.21 -4.07 

ishare 17,576.13 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.3116 -0.5375 0.3223 

10 วัน 0.8497 -0.1768 0.7145 

20 วัน 0.9583 -0.4735 0.8718 

50 วัน 0.9640 -0.0800 0.7626 

100 วัน 0.8670 0.7326 -0.3626 

200 วัน 0.7352 0.8231 -0.6505 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,836-1,851 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,803-1,794 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

ราคาเริ่มมีการอ่อนตัวกลับทุกครัง้เม่ือราคาดีดตวัขึน้ อย่างไรก็ตาม วานนีร้าคาสรา้งระดบัสูงสุดใหม่
จากวนัก่อนหนา้ แต่หากการอ่อนตวัลงอยู่ในระดบัจ ากัดจะท าใหแ้รงขายชะลอตวัลง ทัง้นี ้ประเมินแนว
รบัระยะสั้นโซน 1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซ์ และแนวรบัส าคัญบริเวณ  1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์
ประเมินแนวตา้นโซน 1,836-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
 

 

 

 
 



 

 

• (+) ท ำเนียบขำวเชื่อมั่นนำโตไฟเขียวฟินแลนด-์สวีเดนเข้ำเป็นสมำชิก  นางแครีน ฌ็อง-ปิแอร ์โฆษกท าเนียบขาว กล่าวว่า รฐับาลสหรฐัมีความ
เชื่อมั่นว่า องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จะบรรลฉุันทามติในการอนุมตัิใหฟิ้นแลนดแ์ละสวีเดนเขา้รว่มเป็นสมาชิกนาโต แมม้ีเสียง
คดัคา้นจากตรุกี 

• (+) ดอลลอ์่อน นลท.หันซือ้สินทรัพยเ์สี่ยงหลังค้ำปลีกสหรัฐแกร่ง  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (17 พ.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุเปิดรบัความเสี่ยง และลดการถือครองดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากสหรฐัเปิดเผย
ยอดคา้ปลีกท่ีแข็งแกรง่  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.79% แตะท่ี 
103.3620  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9941 ฟรงัก ์จากระดบั 1.0016 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ี
ระดบั 1.2830 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2841 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 129.43 เยน จากระดบั 129.12 เยน  
ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0549 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0441 ดอลลาร ์ขณะที่เงินปอนดแ์ข็งค่าแตะที่ระดบั 1.2481 ดอลลาร ์ 

• (+) สหรัฐเผยสต็อกสินค้ำคงคลังภำคธุรกิจสูงกว่ำคำดในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเพิ่มขึน้ 2.0% 
ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 1.9% หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.8% ในเดือนก.พ. 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้สร้ำงบ้ำนร่วงลงเป็นเดือนที่ 5  สมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมั่นผูส้รา้ง
บา้นดิ่งลง 8 จดุ สู่ระดบั 69 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563 และเป็นการปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 5 

• (-) ดำวโจนสปิ์ดพุ่ง 431.17 จุด รับยอดค้ำปลีกสหรัฐสดใส  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ในวนัองัคาร (17 พ.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยยอด
คา้ปลีกท่ีแข็งแกรง่ และบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการท่ีดีเกินคาด ซึ่งช่วยใหน้ักลงทุนคลายความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั  ดชันี
เฉลี่ยเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 32,654.59 จุด เพิ่มขึน้ 431.17 จุด หรือ +1.34% , ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,088.85 จุด เพิ่มขึน้ 80.84 จุด หรือ 
+2.02% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,984.52 จดุ เพิ่มขึน้ 321.73 จดุ หรือ +2.76% 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐดีดตัวใกล้แตะ 3% แรงขำยสินทรัพยป์ลอดภัยฉุดพันธบัตร  อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีดีดตวัขึน้ใกล้
แตะระดบั 3% ในวนันี ้ขณะที่นักลงทุนพากนัขายพนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขยอดคา้ปลีกท่ีแข็งแกร่ง  ณ เวลา 22.40 น.
ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 2.962% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่
ระดบั 3.158% 

• (-) เฟดเผยกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมเพ่ิมขึน้ 1.1% ในเดือนเม.ย.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รายงานในวนันีว่้า การผลิตภาคอตุสาหกรรมโดยรวม
ของสหรฐัเพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนเม.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.9% ในเดือนมี.ค.   

• (-) สหรัฐเผยยอดค้ำปลีกเพ่ิมขึน้ 0.9% ในเดือนเม.ย. สอดคล้องคำดกำรณ ์ กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 0.9% ในเดือน
เม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห ์ นอกจากนี ้กระทรวงพาณิชยป์รบัตัวเลขยอดคา้ปลีกในเดือนมี.ค. เ ป็นพุ่งขึน้ 
1.4% จากเดิมท่ีรายงานว่าเพิ่มขึน้ 0.7%  เมื่อเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกพุ่งขึน้ 8.2% ในเดือนเม.ย.  ยอดคา้ปลีกไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึ ้นของราคาน า้มัน
และอาหาร  ส่วนยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต ์น า้มนั วสัดุก่อสรา้ง และอาหาร เพิ่มขึน้ 1.0% ในเดือนเม.ย. สู งกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดว่า
เพิ่มขึน้ 0.4% หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนมี.ค. 

• (-) น ้ำมัน WTI ปิดร่วง $1.8 หลังสหรัฐเล็งผ่อนคลำยคว ่ำบำตรเวเนซุเอลำ  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงในวนัองัคาร 
(17 พ.ค.) หลงัมีรายงานว่าสหรฐัเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว ่าบาตรบางส่วนแก่รฐับาลเวเนซุเอลา ซึ่งท าใหน้ักลงทุนคาดว่าอาจจะส่งผลใหม้ีน า้มนัเขา้สู่
ตลาดเพิ่มขึน้  ทั้งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 1.8 ดอลลาร ์หรือ 1.6% ปิดท่ี 112.40 ดอลลาร/์บารเ์รล  สัญญาน า้มันดิบเบรนท ์
(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.31 ดอลลาร ์หรือ 2% ปิดท่ี 111.93 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+/-) "ปูติน" เสียงอ่อน ชี้ฟินแลนด-์สวีเดนเป็นสมำชิกนำโตไม่คุกคำมรัสเซีย  ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวว่า การท่ีฟินแลนด์
และสวีเดนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จะไม่เป็นภยัคุกคามต่อรสัเซียแต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี ปธน.ปูติน
เตือนว่า รสัเซียพรอ้มตอบโต ้หากพบว่ามีการตัง้ฐานทพัทางทหารในดินแดนของทัง้สองประเทศ หลงัเป็นสมาชิกนาโต 

                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.   -11.6** 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.  0.9%** 1.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.  0.6%** 0.5% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.  79.0%** 78.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.  1.1%** 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.  2.0%** 1.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.  69** 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks  - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศุกรท่ี์ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


