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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,792 1,815 

L2 1,786 1,822 

L3 1,780 1,828 

Date 16 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,815 

Target 1,792 

Stoploss 1,830 

แนะแนวทางการลงทุน 

ราคาทองค ายงัเผชิญกบัแรงขาย ท่ามกลาง
ความกงัวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงนิ
เฟ้อ นอกจากนีก้ารดดีตวัของอตัราผลตอบ 

แทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯขยบัตวัขึน้จงึ
เป็นแรงกดดนัราคาทองค า หากการดดีตวั
ไม่ผ่านแนวต้านอาจพจิารณาเกง็ก าไรขาลง 

 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

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

   มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาราคาทองค าร่วงลงต ่ากวา่เสน้ค่าเฉล่ีย 200 วนัเม่ือวนัพฤหสับดี ขณะท่ีนกัวเิคราะห์ตลาดคาดวา่ หากราคาทองค า
ยงัคงปรับตวัอยูต่  ่ากวา่ระดบั 1,830 ดอลลาร์ในสปัดาห์หนา้ ก็จะตอกย  ้าสญัญาณท่ีซบเซาของสญัญาทองค า ซ่ึงจะร่วงลงอีก 25% โดยประมาณ  และการดีด
ตวัของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐถ่วงราคาทองลง 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 
Crude Oil 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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จีน 
 
 

แบงก์ชาตจินีมมีตคิงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่2.85% แม้เศรษฐกจิชะลอตวั 
       ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีมติอตัราดอกเบ้ียนโยบายในวนัน้ี แมมี้ขอ้มูลบ่งช้ีวา่เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงก็ตาม ขณะท่ีนกัวเิคราะห์
มองวา่การท่ีธนาคารกลางจีนตดัสินใจคงอตัราดอกเบ้ียนโยบายอาจสะทอ้นถึงความกงัวลเก่ียวกบัเมด็เงินทุนท่ีไหลออกนอกประเทศ 
ทั้งน้ี ธนาคารกลางจีนประกาศคงอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียนโยบายของจีน ท่ีระดบั 2.85% 
สอดคลอ้งกบัท่ีนกัวเิคราะห์ส่วนหน่ึงคาดการณ์ไว ้โดยนกัวเิคราะห์ 13 รายจากทั้งหมด 25 รายท่ีไดรั้บการส ารวจโดยส านกัข่าวบลูมเบิร์ก
คาดการณ์วา่ ธนาคารกลางจีนจะคงอตัราดอกเบ้ีย MLF ไวท่ี้ระดบั 2.85% ขณะท่ี 12 รายคาดวา่ ธนาคารกลางจีนจะปรับลดอตัราดอกเบ้ีย
ดงักล่าว   ธนาคารกลางจีนหลีกเล่ียงการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบายนบัตั้งแต่เดือนม.ค.ปีน้ี และใชเ้คร่ืองมือใหม่ ๆ เช่นการปรับลด
สดัส่วนการกนัส ารองของธนาคารพาณิชย ์(RRR) เพื่อสนบัสนุนภาคธุรกิจเป็นรายภาคส่วน ขณะท่ีนายเฉิง ซงเจิน อดีตหวัหนา้ส านกังาน
สถิติของธนาคารกลางจีนกล่าววา่ การท่ีธนาคารกลางจีนปรับลด RRR นั้น จะช่วยใหธ้นาคารกลางจีนสามารถรับมือกบัความเส่ียงเม่ือ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่ิมปรับเปล่ียนนโยบายการเงิน และจะช่วยลดแรงกดดนัช่วงขาลงของเงินหยวนดว้ย 

 
 
 
 

ฟินแลนด์  

 ฟินแลนด์ตดัสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตแล้ว แม้เผชิญแรงต้านจากรัสเซีย 
         รัฐบาลฟินแลนดอ์อกแถลงการณ์วา่ ฟินแลนดจ์ะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือหรือนาโต 
(NATO) ซ่ึงนบัเป็นการตดัสินใจคร้ังประวติัศาสตร์ของประเทศ แมมี้ความเส่ียงท่ีจะเผชิญความขดัแยง้กบัรัสเซียก็ตาม โดยฟินแลนดมี์
ชายแดนยาว 1,340 กิโลเมตรติดกบัรัสเซีย   นายเซาลี นีนิสเตอ ประธานาธิบดีฟินแลนด ์และนางซานนา มาริน นายกรัฐมนตรีฟินแลนด ์
ไดแ้ถลงข่าวต่อส่ือมวลชนร่วมกนัในวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมา (15 พ.ค.) วา่ รัฐบาลฟินแลนดแ์ละคณะกรรมาธิการดา้นนโยบายต่างประเทศ
ของฟินแลนดไ์ดต้ดัสินใจอยา่งเป็นทางการแลว้วา่ ฟินแลนดจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกของนาโต เน่ืองจากเช่ือวา่ การเป็นพนัธมิตรกบันาโตจะ
เพ่ิมศกัยภาพขั้นสูงสุดดา้นความมัน่คงใหก้บัฟินแลนด ์หลงัจากท่ีรัสเซียใชก้ าลงัทหารบุกโจมตียเูครนในเดือนก.พ.ท่ีผา่นมา   นางมารินก
ล่าววา่ การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตถือเป็นการตดัสินใจคร้ังส าคญัและพิจารณาถึงความแขง็แกร่งดา้นความมัน่คง โดยเธอคาดวา่รัฐสภา
ฟินแลนดจ์ะใหก้ารรับรองการตดัสินใจดงักล่าวในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้น้ี   
        ทั้งน้ี ฟินแลนดต์ดัสินใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตแมรั้สเซียขูว่า่จะใชม้าตรการตอบโต ้ซ่ึงรวมถึงการระงบัการส่งก๊าซใหแ้ก่ฟินแลนด ์
ขณะท่ีนายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกท าเนียบเครมลินกล่าววา่ การท่ีฟินแลนดเ์ขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตถือเป็นภยัคุกคามต่อรัสเซีย และการ
ขยายองคก์ารนาโตจะไม่ช่วยท าใหย้โุรปหรือโลกมีเสถียรภาพมากข้ึน นายเพสคอฟยงักล่าวดว้ยวา่ ท่าทีของฟินแลนดเ์ป็นเร่ืองท่ีน่าเสียใจ 
และถือเป็นการด าเนินการท่ีไม่เป็นมิตรต่อรัสเซีย ซ่ึงรัสเซียจะใชม้าตรการตอบโต ้

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

20 ธ.ค.64 USA 22.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ  0.8 % 0.9 % 

21 ธ.ค.64 EUR 14.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเยอรมนีจาก

สถาบัน GfK 
 -2.5 -1.6 

 USA 20.30 ดุลบัญชีเดนิสะพดั  $-204.8 B $-190.3 B 

 USA 22.00 ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ยูโรโซน 
 -8.0 -6.8 

22 ธ.ค.64 USA 20.30 ประมาณการ GDP ไตรมาส 3  
 2.1 %  2.1 % 

 USA 20.30 ดชันีกจิกรรมทางเศรษฐกจิ เฟด ชิคาโก 
 - 0.76 

 USA 22.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค 
 110.7 109.5 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านมือสอง 
 6.510 M 6.340 M 

23 ธ.ค.64 USA 20.30 ค าส่ังซ้ือสินค้าคงทน 
 1.5% -0.5 % 

 USA 20.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 205 K 206 K 

 USA 20.30 รายได้ส่วนบุคคล 
 0.5% 0.5% 

 USA 20.30 รายจ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคล  0.6% 1.3 % 

 USA 20.30 ดชันีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล 
 0.6% 0.6% 

 USA 20.30 ดชันีราคาด้านการบริโภค 

ส่วนบุคคลพีน้ฐาน 
 0.4% 0.4% 

 USA 22.00 ยอดขายบ้านใหม่ 
 770 K 745 K 

 USA 22.00 ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค ม.มชิิอกน 
 70.4 70.4 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


