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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,815 1,834 

L2 1,810 1,840 

L3 1,806 1,845 

Date 17 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,815 

  Target 1,834 

Stoplossและ 1,800 

แนะแนวทางการลงทุน  

          ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก 
เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกลุเงนิดอลลาร์
ช่วยดงึดูดแรงซ้ือทองค า นอกจากนี ้ข้อมูล
เศรษฐกจิทีอ่่อนแอของสหรัฐยงัเป็นปัจจยั
หนุนแรงซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพย์ที่
ปลอดภัย  นักลงทุนเร่ิมกลบัเข้ามาซ้ือ
หลงัจากเกดิสัญญาณ แรงขายมากเกนิไป 
เบ้ืองต้นแนะเกง็ก าไรขาขึน้ต่อไป 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจท่ีซบเซา ขณะท่ีสกลุเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ขานรับการคาดการณ์ท่ีวา่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ี 

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ช่วยดึงดูดแรงซ้ือ
ทองค า นอกจากน้ี ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอของสหรัฐยงัเป็นปัจจยัหนุนแรงซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั 

นกัลงทุนยงัเขา้ซ้ือทองค า หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ร่วงลงสู่ระดบัติดลบใน
เดือนพ.ค. หลงัจากท่ีดีดตวัข้ึนอยา่งแขง็แกร่งในเดือนเม.ย. 

ทั้งน้ี เฟดสาขานิวยอร์กรายงานวา่ ดชันีภาคการผลิตร่วงลงแตะ -11.6 ในเดือนพ.ค. จากระดบั 24.6 ในเดือนเม.ย. โดยดชันีท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบั 0 
บ่งช้ีถึงการหดตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์ก 

อยา่งไรก็ดีนกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามปัจจยัตวัเลขเศรษฐกิจในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่  ยอดขายปลีก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  อตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิต  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั  จ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมก่อสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันี
ภาคการผลิตเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้              
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,814 +5.8 

Silver 21.551 +0.55 
WTI Crude 114.20 +3.71 

Dow Jones 32,223.42 +26.76 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

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

16/05/65 1055.89 1053.28 -2.61 

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
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจ
ท่ีซบเซา ขณะท่ีสกลุเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ขานรับการคาดการณ์ท่ีวา่
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียในเร็ว ๆ น้ี   
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โกลด์แมน 
แซคส์  

โกลด์แมนแซคส์หั่นคาดการณ์ศก.สหรัฐ หวัน่เฟดขึน้ดอกเบีย้กระทบตลาดการเงนิ 
        ทีมนกัวเิคราะห์ของโกลดแ์มน แซคส์ ซ่ึงน าโดยนายแจน แฮทซีอุส ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐทั้งในปีน้ีและ
ปีหนา้ โดยคาดวา่ตลาดการเงินของสหรัฐจะไดรั้บผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่ิมคุมเขม้นโยบายการเงิน ซ่ึงรวมถึง
การปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย และลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening : QT) 
       ทั้งน้ี โกลดแ์มน แซคส์คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 2.4% ในปี 2565 ลดลงจากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ีระดบั 2.6% และคาด
วา่เศรษฐกิจในปี 2566 จะขยายตวัเพียง 1.6% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ี 2.2%  โกลดแ์มน แซคส์ระบุวา่ นอกเหนือจากการท่ีเฟดใช้
นโยบายคุมเขม้ดา้นการเงินแลว้ คาดวา่เศรษฐกิจสหรัฐจะไดรั้บแรงกดดนัจากการพุง่ข้ึนของราคาน ้ ามนัและสินคา้โภคภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ 
รวมทั้งผลกระทบจากการท่ีรัสเซียใชก้ าลงัทหารบุกโจมตียเูครน   
        นอกจากน้ี ทีมนกัวเิคราะห์ของโกลดแ์มน แซคส์คาดการณ์วา่ มีโอกาสราว 35% ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะถดถอยในอีก 2 ปี
ขา้งหนา้ โดยระบุวา่สถิติท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือเฟดใชน้โยบายคุมเขม้ดา้นการเงินเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ มกัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐ
เผชิญภาวะถดถอย พร้อมกบักล่าววา่ความพยายามของเฟดท่ีจะท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัลงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป หรือ Soft Landing นั้น 
อาจเป็นเร่ืองยาก 

 
 

FED 
 

เฟดนิวยอร์กเผยดชันีภาคการผลติร่วงตดิลบในเดือนพ.ค. 
         ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดชันีภาคการผลิต (Empire State Index) ร่วงลงสู่ระดบัติดลบในเดือนพ.ค. หลงัจาก
ท่ีดีดตวัข้ึนอยา่งแขง็แกร่งในเดือนเม.ย. เฟดสาขานิวยอร์กรายงานวา่ ดชันีภาคการผลิตร่วงลงแตะ -11.6 ในเดือนพ.ค. จากระดบั 24.6 ใน
เดือนเม.ย. ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไวว้า่จะอยูท่ี่ระดบั 16.5 อยา่งมาก  
        นอกจากน้ี ตวัเลขของเดือนพ.ค. ยงัถือวา่ร่วงลงติดลบเป็นคร้ังท่ีสองในรอบสามเดือน หลงัจากท่ีดชันีภาคการผลิตร่วงลงสู่ระดบั -
11.8 ในเดือนมี.ค.   ทั้งน้ี ดชันีท่ีอยูต่  ่ากวา่ระดบั 0 บ่งช้ีถึงการหดตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์ก 

 
 

สวเีดน 
 

สวเีดนประกาศสมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการ 
       นายกรัฐมนตรีแมกดาเลนา แอนเดอร์สสนั ของสวเีดน ประกาศอยา่งเป็นทางการในวนัน้ีวา่ สวเีดนจะสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
องคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) ตามรอยฟินแลนดท่ี์เพ่ิงประกาศอยา่งเป็นทางการไปก่อนหนา้น้ี 
เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ผา่นมา พรรคสงัคมประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นพรรครัฐบาลของสวเีดน ไดส้นบัสนุนการสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโต และ
นายกฯ สวเีดนไดก้ล่าววา่ การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตคือ "ส่ิงท่ีดีท่ีสุด" ส าหรับสวเีดน   ผูน้ าสวเีดนกล่าววา่ "เราจะแจง้ใหน้าโตทราบวา่
เราตอ้งการเป็นสมาชิกของนาโต" โดยเอกอคัรราชทูตสวเีดนประจ านาโตในกรุงบรัสเซลส์ จะยืน่เอกสารเพื่อสมคัรเป็นสมาชิกนาโต
ภายใน 2-3 วนัขา้งหนา้ พร้อมกบัฟินแลนด ์  
           ทั้งน้ี สวเีดนไม่เขา้ร่วมสงครามใดนบัตั้งแต่สงครามนโปเลียนในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงคร้ังนั้นสวเีดนตอ้งเสียดินแดนไป จากนั้นสวเีดน
ไดว้างตวัเป็นกลางในสถานการณ์ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศมาโดยตลอด 

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 

       

 


