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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,798 1,828 

L2 1,790 1,833 

L3 1,782 1,838 

Date 16 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,798 

  Target 1,828 

Stoplossและ 1,780 

แนะแนวทางการลงทุน  

         ราคาทองค าปิดร่วงลงในวนัศุกร์ แตะ
ระดบัต า่สุดในรอบ 14 สัปดาห์ โดยถูกกด 

ดนัจากการทีอ่ตัราผลตอบแทนพนัธบัตร
สหรัฐปรับตวัขึน้  ท่ามกลางความกงัวลว่า 
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงนิเฟ้อ อย่างไรก็
ตามราคาได้ปรับตวัลงมากแล้วมสัีญญาณ
แรงขายมากเกนิ แนะตั้งรับเม่ือราคาย่อตวั
ตวั 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัศุกร์ (13 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนขาย
ดอลลาร์ หลงัการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรัฐ  ทั้งน้ี ดชันีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 
สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.28% แตะท่ี 104.5620     

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าร่วงลงต ่ากวา่เสน้ค่าเฉล่ีย 200 วนัเม่ือวนัพฤหสับดี ขณะท่ีนกัวเิคราะห์ตลาดคาดวา่ หากราคาทองค ายงัคง
ปรับตวัอยูต่  ่ากวา่ระดบั 1,830 ดอลลาร์ในสปัดาห์หนา้ ก็จะตอกย  ้าสญัญาณท่ีซบเซาของสญัญาทองค า ซ่ึงจะร่วงลงอีก 25% โดยประมาณ  และการดีดตวั
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐถ่วงราคาทองลง โดยเพ่ิมตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทอง เน่ืองจากทองเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย  นอกจากน้ี สญัญาทองค ายงัถูกกดดนัจากแรงเทขายท่ามกลางความกงัวลวา่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ   

ทั้งน้ี FedWatch Tool ของ CME Group บ่งช้ีวา่ ขณะน้ีนกัลงทุนใหน้ ้ าหนกั 100% ท่ีเฟดจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 0.50% ในการประชุม
นโยบายการเงินอีก 2 คร้ัง ทั้งในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากท่ีเฟดเพ่ิงปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 0.50% ในเดือนพ.ค. เป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เดือนพ.ค. 2543 และ
เป็นการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบกวา่ 20 ปี  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,808.20 -16.4 

Silver 21.001 +0.228 
WTI Crude 110.49 +4.36 

Dow Jones 32,196.66 +466.36 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
 13/04/65 1060.82 1055.89 -4.93 

16/05/65 00.0 00.0 0.00 

17/05/65 00.0 00.0 0.00 

18/05/65 00.0 00.0 0.00 

19/05/65 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัศุกร์ (13 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนขายดอลลาร์ หลงั
การเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรัฐ  ทั้งน้ี ดชันีดอลลาร์ ซ่ึงเป็นดชันีวดั
ความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน 
ลดลง 0.28% แตะท่ี 104.5620 
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ผู้ว่าแบงก์ชาตสิเปนคาด ECB จ่อยุตมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิก.ค.นี ้
       นายปาโบล เอร์นนัเดซ เดอ โคส ผูว้า่การธนาคารกลางสเปนเปิดเผยวา่ ธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีแนวโนม้ตดัสินใจยติุการใช้
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในเดือนก.ค. โดยจะมีการหารือในการประชุมนดัถดัไป และคาดวา่ ECB จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียโดยเร็วหลงั
การประชุม 
        ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ นายเดอ โคสเป็นหน่ึงในคณะกรรมการนโยบายของ ECB ท่ีเรียกร้องใหป้รับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเป็นคร้ัง
แรกในรอบกวา่ทศวรรษ เพ่ือสกดัเงินเฟ้อท่ีพุง่ข้ึนแตะระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่มีการใชเ้งินสกลุยโูร และป้องกนัไม่ใหร้ะดบัราคาสินคา้สูงข้ึน
เร่ือย ๆ จนยากท่ีจะแกไ้ข   ทั้งน้ี ECB ยงัคงตามหลงัธนาคารกลางแห่งอ่ืน ๆ ในเร่ืองการเพ่ิมตน้ทุนการกูย้มื และยงัคงอดัฉีดเงินเขา้สู่
ระบบการเงินผา่นโครงการ Asset Purchase Programme (APP)   "เราอาจจะยติุโครงการ APP ในเดือนก.ค. และจะมีการตดัสินใจประเด็น
ต่าง ๆ ในการประชุมเดือนมิ.ย. จากนั้นจะเร่ิมหารือและเพ่ิมอตัราดอกเบ้ีย" นายเดอ โคสกล่าวในงานสมัมนาซ่ึงธนาคารกลางเยอรมนี 
(Deutsche Bundesbank) จดัข้ึน 
       รายงานระบุวา่ เงินเฟ้อในยโูรโซนยงัคงแตะระดบัสูงเป็นประวติัการณ์ท่ี 7.5% ในเดือนเม.ย. และสูงกวา่เป้าหมายของ ECB ท่ีระดบั 
2% 

 
 

รัสเซีย 

รัสเซียเผยเงนิเฟ้อพุ่ง 17.83% ในเดือนเม.ย. สูงสุดรอบกว่า 20 ปี 
     ส านกังานสถิติแห่งชาติรัสเซีย (Rosstat) เปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค พุง่ข้ึน 
17.83% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแตเ่ดือนม.ค.2545     การพุง่ข้ึนของดชันี CPI ไดรั้บแรงหนุนจากการอ่อน
ค่าของรูเบิล และมาตรการคว  ่าบาตรจากชาติตะวนัตก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน หลงัจากท่ีรัสเซียส่งก าลงัทหารบุกโจมตียเูครน
ในเดือนก.พ.   
       อยา่งไรก็ดี เม่ือเทียบรายเดือน ดชันี CPI ชะลอตวัสู่ระดบั 1.56% จากระดบั 7.61% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือน
ม.ค.2542 

 
 
 

นาโต 
 

รองเลขานาโตฯมัน่ใจชาตสิมาชิกหาข้อตกลงเร่ืองฟินแลนด์-สวเีดนได้ 
       รัฐมนตรีต่างประเทศจาก 30 ชาติสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (NATO) ยงัคงด าเนินการเจรจา
เพ่ือพิจารณาการยืน่ขอเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนดแ์ละสวเีดน โดยคาดวา่ ทั้งสองประเทศจะยืน่ขอเป็นสมาชิกอยา่งเป็น
ทางการในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้     อยา่งไรก็ดี นายเมฟลุต คาวโูซกลู รัฐมนตรีต่างประเทศตุรกี ไดค้ดัคา้นการขอเขา้ร่วมนาโตของทั้งสอง
ชาติเม่ือวนัเสาร์ท่ีผา่นมา (14 พ.ค.) อยา่งเหนือความคาดหมาย โดยนายคาวโูซกลูระบุวา่ เป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ไดแ้ละน่าหวาดหวัน่ 
เน่ืองจากฟินแลนดแ์ละสวเีดนสนบัสนุนกองก าลงัชาวเคิร์ดท่ีเป็นเครือข่ายของพรรคเคอร์ดิสถาน เวร์ิคเกอร์ส พาร์ตี หรือ พีเคเค 
ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชดัวา่ การหารือระหวา่งนายคาวโูซกลูกบัรมว.ต่างประเทศอ่ืน ๆ ในนาโต รวมถึงรมว.
ต่างประเทศของฟินแลนดแ์ละสวเีดนเม่ือช่วงเยน็วนัเสาร์ มีความคืบหนา้ในการหาทางออกส าหรับความเห็นท่ีไม่ตรงกนัหรือไม่ 
       อยา่งไรก็ดี ขณะท่ีการเจรจาเร่ิมข้ึนอีกคร้ังในวนัน้ี (15 พ.ค.) นายมีร์ชา โจอานา รองเลขาธิการนาโต แสดงความเช่ือมัน่วา่ ประเดน็ท่ี
ตุรกีกงัวลจะสามารถแกไ้ขได ้

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

16 พ.ค 65 EUR 16.00 ดุลการค้า ยูโรโซน  - €-9.4 B 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าน าเข้า ยูโรโซน  - 1.5 % 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าส่งออก ยูโรโซน  - 0.8 % 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติสาขานิวยอร์ก  15.0 24.6 

17 พ.ค 65 EUR 16.00 GDP ยูโรโซน   0.2 % 0.2 % 

 USA 19.30 ยอดขายปลกี 
 0.9 % 0.5 % 

 USA 20.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  0.4 % 0.9 % 

 USA 20.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
 78.5 % 78.3 % 

 USA 21.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 1.8 % 1.5 % 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย  75 77 

18 พ.ค 65 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค ยูโรโซน 
  0.6 % 2.4 % 

 USA 19.30 จ านวนทีอ่ยู่อาศัยเร่ิมก่อสร้าง  63.7 65.2 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่ิอสร้างทีอ่ยู่อาศัย  1.818 M  1.873 M 

19 พ.ค 65 EUR 18.30 รายงานการประชุม ECB  - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 197 K 203 K 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย  16.1 17.6 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  - -2.7 % 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ   0.2 % 0.3 % 

20 พ.ค 65 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ เยอรมนัน ี
 1.2 % 4.9 % 

 EUR 21.00 ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค ยูโรโซน 
 -22.0 -16.9 

       

 


