
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,794 1,778 1,760 

1,836 1,851 1,868 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 1.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมว้่าในระหว่างวันราคาทองค าจะอ่อนตวัลงทดสอบระดบัต ่าสุดในระหว่างวนับริเวณ 1,807.10  ดอลลารต์่อออนซโ์ดยไดร้บัแรงกดดัน
จากอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีที่พุ่งขึน้ทะลุ 3% ขานรบัถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที่ยืนยันว่า เฟดไม่ลงัเลที่จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้
สงูสดุเท่าที่จ  าเป็นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าย ่าฐานบริเวณดงักล่าวไดอ้ย่างแข็งแกรง่  พรอ้มกบัเริ่มฟ้ืนตัวขึน้โดยไดร้บัแรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นของสหรฐัที่ลดลง
เกินคาดในเดือนเม.ย. สู่ระดับ 1.724 ลา้นยูนิต นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงหนุนเพิ่ม หลงัจากดัชนีดาวโจนสปิ์ดร่วงลง 1,164.52 จุด หรือ -3.57%ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุด
นบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020, ดัชนี S&P500 ปิด -4.04% และดัชนี Nasdaq ปิด -4.73% เนื่องจากนกัลงทนุกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคา้ปลีก  สถานการณ์
ดงักล่าวกระตุน้แรงซือ้สินทรพัยป์ลอดภัยในวงกวา้ง  ทัง้ทองค า  รวมไปถึงพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั  ซึ่งแรงซือ้พันธบัตรไดฉ้ดุอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีใหก้ลบัมาเคลื่อนไหวต ่ากว่า
ระดบั 3% อีกครัง้จนเป็นปัจจยัหนนุทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพ่ิม  แต่การปรบัตวัขึน้ของทองค าในระหว่างวันยังคงอยู่ในกรอบจ ากดั  เพราะดชันีดอลลารไ์ดอ้า
นิสงคจ์ากความตอ้งการฐานะสกุลเงินปลอดภยัเช่นกนั  ซึ่งการแข็งค่าของดชันีดอลลารเ์ป็นปัจจยัส าคญัที่สกัดช่วงบวกราคาทองค าเอาไว ้ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันี ้
ติดตามการเปิดเผย ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดขายบา้นมือสองและดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1824.54 1807.10 1814.30 1815.70 1.60 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,832.61 21.46 103.99 

MA 50 Days 1,911.08 23.95 100.94 

MA 200 Days 1,838.05 23.58 96.52 

RSI 9 Days 30.36 35.95 55.52 

RSI 14 Days 32.85 34.57 59.73 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,049.21 0.00 

ishare 17,517.28 -58.85 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน -0.0615 -0.1769 -0.3306 

10 วัน 0.8061 -0.2293 0.6414 

20 วัน 0.9477 -0.5075 0.8389 

50 วัน 0.9661 -0.1575 0.7676 

100 วัน 0.8668 0.7058 -0.3245 

200 วัน 0.7319 0.8134 -0.6352 
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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 

 

 

หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,836 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจท าใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของ
ราคาทดสอบแนวรบัโซน 1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัแรกได้
ก็จะเห็นการอ่อนตวัลง โดยมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวรบัถดัไปบริเวณ 1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 

 

 
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดร่วง 1,164.52 จุด กังวลเงินเฟ้อกระทบธุรกิจค้าปลีก   ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 1,100 จุดในวนัพุธ (18 พ.ค.) 
ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวท่ีรุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2563 เนื่องจากนกัลงทนุกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษัทคา้ปลีก นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากการท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดไม่ลงัเลท่ีจะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้สงูสดุเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อสกดัเงินเฟ้อ  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,490.07 จดุ ร่วงลง 1,164.52 จดุ หรือ -3.57%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 
3,923.68 จดุ ลดลง 165.17 จดุ หรือ -4.04% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,418.15 จดุ ลดลง 566.37 จดุ หรือ -4.73% 

• (+) บอนดยี์ลดส์หรัฐร่วง หลังพุ่งทะลุ 3% ในช่วงแรก  อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีปรบัตัวลงในวนันี ้หลงัจากพุ่งขึน้ทะลุ 3% 
ในช่วงแรก  ณ เวลา 20.50 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.968% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.155% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านลดลงมากกว่าคาดในเดือนเม.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นลดลง 0.2% ใน
เดือนเม.ย. สู่ระดบั 1.724 ลา้นยูนิต ขณะท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าลดลงสู่ระดบั 1.765 ลา้นยูนิต  การเริ่มตน้สรา้งบา้นไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของราคา
วสัดุก่อสรา้ง และการขาดแคลนแรงงาน  ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นส าหรบัครอบครวัเดี่ยวดิ่งลง 7.3% สู่ระดบั 1.100 ลา้นยูนิต  ส่วนกา รก่อสรา้งบา้น
ส าหรบัหลายครอบครวั ซึ่งรวมถึงอพารท์เมนทแ์ละคอนโดมิเนียม พุ่งขึน้ 16.8% สู่ระดับ 612,000 ยูนิต  การอนุญาตก่อสรา้งบา้นลดลง 3.2% สู่ระดับ 
1.819 ลา้นยนิูตในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2564 

• (+) CDC เผยจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายวันในสหรัฐเพ่ิมขึน้ 3 เท่า  แพทยห์ญิงโรเชลล ์วาเลนสกี ผูอ้  านวยการศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคสหรฐั 
(CDC) กล่าวว่า จ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายวนัในสหรฐัไดเ้พิ่มขึน้ 3 เท่าเมื่อเทียบกับเดือนท่ีแลว้ และมีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วง 5 สปัดาหท่ี์ผ่าน
มา  แพทยห์ญิงวาเลนสกีกล่าวว่า ค่าเฉลี่ย 7 วนัของจ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัไดพุ้่งขึน้ 26% จากสปัดาหท่ี์แลว้สู่ระดบั 94,000 รายต่อวนั ขณะท่ีค่าเฉลี่ย 7 
วนัของผูท่ี้ตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ 19% สู่ระดบั 3,000 รายต่อวนั ส่วนค่าเฉลี่ยของผูเ้สียชีวิตอยู่ท่ี 275 รายต่อวนั  "การท่ีมีผูเ้สียชีวิต
จากโควิด-19 เกือบ 300 รายต่อวนัถือเป็นตวัเลขท่ีสงูเกินไป" แพทยห์ญิงวาเลนสกีกล่าว 

• (-) น ้ามัน WTI ปิดร่วง $2.81 วิตกโรงกลั่นสหรัฐเร่งเพ่ิมผลิต  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดร่วงลงติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 ในวนั
พุธ (18 พ.ค.) หลังมีรายงานว่าโรงกลั่นน า้มันในสหรฐัเร่งเพิ่มการผลิตเพื่อรบัมือกับสต็อกท่ีลดลงอย่างมาก นอกจ ากนี ้ตลาดน า้มันยังปรบัตัวลงตาม
ทิศทางตลาดหุน้สหรฐัท่ีทรุดตวัลงอย่างหนกัเนื่องจากความกงัวลเก่ียวกับวิกฤตเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 2.81 ดอลลาร ์
หรือ 2.5% ปิดท่ี 109.59 ดอลลาร/์บารเ์รล  สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 2.82 ดอลลาร ์หรือ 2.5% ปิดท่ี 109.11 ดอลลาร/์
บารเ์รล 

• (-) "เยลเลน" เผยศก.สหรัฐสามารถรับมือผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรฐัสามารถ
รบัมือผลกระทบจากการท าสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครน  "ดิฉันคิดว่าสหรฐัอยู่ในสถานะดีท่ีสุดท่ีจะเผชิญความทา้ทายจากสงครามในยูเครน  เมื่อ
พิจารณาจากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานท่ีแข็งแกรง่" นางเยลเลนกล่าว ก่อนการประชมุรฐัมนตรีคลงัของกลุ่ม G7 ท่ีกรุงบอนน ์ประเทศเยอรมนี 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า หลังพาวเวลส่งสัญญาณเร่งขึ้นดอกเบีย้  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัพุธ (18 พ.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่าเฟดไม่ลังเลท่ีจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุเท่าท่ี
จ าเป็นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึน้ 0.43% แตะ
ท่ี 103.8100  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2873 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2830 ดอลลารแ์คนาดา แต่อ่อนค่าลง
เมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 128.12 เยน จากระดบั 129.43 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9877 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9941 ฟรงัก ์ ยูโร
อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0479 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0549 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.2346  ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.2481 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.6967 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7014 ดอลลารส์หรฐั 

 
 
                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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.   9.0%** 7.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.82M** 1.87M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.72M** 1.79M 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.4M** 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 ้

 
 

 

 


