
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,823 1,807 1,786 

1,857 1,875 1,889 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดทะยานขึน้ 25.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงหนุนหลกัจากการพกัตัวของดัชนีดอลลาร ์ และการปรบัตัวลดลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั
อายุ 10 ปี  แต่ปัจจัยที่ท  าใหร้าคาทองค าพุ่งขึน้แรงมาจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมา “แย่เกินคาด” ทุกรายการ  ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกที่เพ่ิมขึน้เกินคาดสู่
ระดับ 218,000 รายในสปัดาหท์ี่แลว้ ซึ่งเป็นระดับสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค.,  ยอดขายบา้นมือสองลดลงเกินคาดสู่ระดับ 5.61 ลา้นยนูิตในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
มิ.ย.2020,  ดชันีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก ดิ่งลงสู่ระดับ 2.6 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสดุในรอบ 2 ปี และต ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 16.0 และ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจ Leading 
Economic Index (LEI) จาก Conference Board ที่ปรบัตัวลง 0.3% ในเดือนเม.ย. สวนทางกับนักวิเคราะหค์าดการณว์่าดชันีจะทรงตวัในเดือนเม.ย. ปัจจยัดงักล่าวยิ่งกดดันใหด้ัชนีสกุลเงินดอลลารอ์่อน
ค่าลงต่อจนแตะระดบัต ่าสดุที่ 102.657 ซึ่งเป็นระดับต ่าที่สดุนบัตัง้แต่ 5 พ.ค. ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ปรบัตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาหท์ี่ 2.772% ซึ่งช่วยหนนุให้

ราคาทองค าทะยานขึน้ทะลรุะดบัสงูสดุของวนัที่ 17 พ.ค.และเสน้ค่าเฉลี่ย 200 วนัซึ่งตรงกบับริเวณ 1,836-1,838 ดอลลารต์่อออนซ ์ จนกระตุน้แรงซือ้ตาม(Follow Buy)และซือ้ตดัขาดทนุสถานะ
ขาย (Short squeeze)เพิ่ม  ดา้น SPDR ถือครองทองค าเพิ่ม +6.97 ตันซึ่งเป็นการถือครองทองค าเพิ่มเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่วันที่  19 เม.ย. ปัจจยัที่กล่าวมาอยู่เบือ้งหลงัการปรบัตัวขึน้แรงของ
ราคาทองค าแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,849.11 ดอลลารต์่อออนซ ์ ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีก าหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1849.11 1810.85 1815.60 1840.90 25.20 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,830.78 21.47 103.82 

MA 50 Days 1,908.63 23.88 101.00 

MA 200 Days 1,838.48 23.58 96.57 

RSI 9 Days 43.56 45.26 46.26 

RSI 14 Days 41.15 41.04 52.56 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,056.18 +6.97 

ishare 17,492.87 -24.41 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8365 0.3161 0.6324 

10 วัน 0.7203 -0.2519 0.5848 

20 วัน 0.9316 -0.5631 0.7555 

50 วัน 0.9682 -0.2125 0.7704 

100 วัน 0.8658 0.6842 -0.3025 

200 วัน 0.7294 0.8066 -0.6278 

 

 

20 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากไม่หลดุ 1,823 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,851-1,857 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,823 

 

 

หลงัจากราคาดีดขึน้วานนี ้หากสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไว้ จะท าใหม้มุมองเชิงลบลดลง ระยะสัน้รา
คามีแนวโนม้ขึน้ทดสอบ 1,851-1,857 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึน้ไดจ้ะเกิดแรงขายท า
ก าไรออกมา โดยแนวรบัระยะสัน้จะอยู่ที่ 1,823 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดร้าคาจะดีดตวัขึน้ทดสอบ
กรอบแนวตา้นดา้นบนอีกครัง้ 
 

 

 

 

 
 



 

 

• (+) น ้ำมัน WTI ปิดบวก $2.62 คำดจีนยุติล็อกดำวน์หนุนดีมำนด์ฟ้ืน  สัญญาน า้มันดิบเวสตเ์ท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวัน
พฤหสับดี (19 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร ์รวมทัง้การคาดการณท่ี์ว่าอปุสงคน์ า้มนัในจีนจะเริ่มฟ้ืนตวัขึน้ เมื่อนครเซี่ยง
ไฮยุ้ติการใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นวันท่ี 1 มิ.ย.นี ้ ทั้งนี ้สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 2.62 ดอลลาร ์หรือ 2.4% ปิดท่ี 112.21 
ดอลลาร/์บารเ์รล  สญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึน้ 2.93 ดอลลาร ์หรือ 2.7% ปิดท่ี 112.04 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) Conference Board เผยดัชนีชีน้ ำเศรษฐกิจปรับตัวลง 0.3% ในเดือนเม.ย.  Conference Board เปิดเผยว่า ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจ Leading 
Economic Index (LEI) ปรบัตวัลง 0.3% ในเดือนเม.ย. หลงัจากปรบัตวัขึน้ 0.1% ในเดือนมี.ค.  นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นีว้่าดชันีทรงตวัใน
เดือนเม.ย. 

• (+) เฟดฟิลำเดลเฟียเผยดัชนีภำคกำรผลิตต ่ำกว่ำคำดในเดือนพ.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตใน
ภมูิภาคมิด-แอตแลนติก ดิ่งลงสู่ระดบั 2.6 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปี และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 16.0 จากระดับ 
17.6 ในเดือนเม.ย. 

• (+) สหรัฐเผยยอดขำยบ้ำนมือสองต ำ่สุดรอบ 2 ปีในเดือนเม.ย. สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขาย
บา้นมือสองลดลง 2.4% สู่ระดับ 5.61 ลา้นยูนิตในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2563  เมื่อ เทียบรายปี 
ยอดขายบา้นดิ่งลง 5.9% ในเดือนเม.ย.  ยอดขายบา้นมือสองไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึน้ของราคาบา้นและอตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง ขณะท่ี
สต็อกบา้นอยู่ในระดบัต ่า 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดกิำรว่ำงงำนสูงกว่ำคำดในสัปดำหท์ีแ่ล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 21,000 ราย สู่ระดับ 218,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์คาด การณ์ท่ีระดับ 
200,000 ราย 

• (+) ดอลลอ์่อนค่ำ หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซำ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันพฤหัสบดี (19 พ.ค.) หลังจากสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีซบเซา ซึ่งรวมถึงจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานท่ีพุ่ งขึน้แตะ
ระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค.  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 
1.05% แตะที่ 102.7240  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 127.74 เยน จากระดบั 128.12 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัฟรงัก์
สวิส ท่ีระดบั 0.9705 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9877 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2800 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.2873 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0603 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0479 ดอลลาร ์ขณะท่ี
เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะที่ระดบั 1.2501 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2346 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7063 ดอลลารส์หรฐั จาก
ระดบั 0.6967 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดำวโจนส์ปิดร่วง 236.94 จุด กังวลผลกระทบเงินเฟ้อ -เฟดเร่งขึ้นดบ.  ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดร่วงลงกว่า 200 จุดในวัน
พฤหสับดี (19 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้ นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุน้ซิสโก ซิสเต็มส ์หลังจากบริษัทเปิดเผยผลประกอบการท่ีต ่ากว่าคาด  ดชันี เฉลี่ย
อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 31,253.13 จดุ ลดลง 236.94 จุด หรือ -0.75%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,900.79 จุด ลดลง 22.89 จุด หรือ -0.58% และ
ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 11,388.50 จดุ ลดลง 29.66 จดุ หรือ -0.26% 

• (+/-) ผู้บัญชำกำรทหำรสหรัฐ-รัสเซียตอ่สำยตรงหำรือสถำนกำรณย์เูครน  กระทรวงกลาโหมรสัเซียแถลงว่า นายวาเลรี เกราซิมอฟ ผูบ้ญัชาการ
ทหารกองทพัรสัเซีย ไดส้นทนาทางโทรศพัทก์ับนายมารก์ มิลเลอร ์ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรฐั ในวนันี ้เพื่อหารือเก่ียวกับประเด็นท่ี
ทัง้สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกนั รวมทัง้สถานการณใ์นยเูครน  นอกจากนี ้กระทรวงกลาโหมรสัเซียระบวุ่า สหรฐัเป็นฝ่ายยื่นขอ้เสนอเรียกรอ้งใหม้ีการ
สนทนาดงักล่าว แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใด 

 
 

                         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.   9.0%** 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   2.6** 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   218K** 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนเม.ย.   5.61M** 5.77M 

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

 
 

 

 


