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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 

Stoploss 1,800 

แนะแนวทางการลงทุน 

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

 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผย
ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีซบเซา ขณะท่ีสกลุเงินยโูรแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์ ขานรับการคาดการณ์ท่ีวา่ธนาคารกลางยโุรป (ECB) จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียใน
เร็ว ๆ น้ี     

   มุมมองทองค าภาคบ่าย ราคาทองค าวานน้ีปิดปรับตวัเพ่ิมข้ึน 12.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองค าเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนโดยไดรั้บแรงหนุนจากแรงซ้ือ
ทางเทคนิคและสกลุเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง หลงัดชันีภาคการผลิตสาขานิวยอร์ก ร่วงลงแตะ -11.6  ในเดือนพ.ค.ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไวว้า่จะ
อยูท่ี่ระดบั 16.5 อยา่งมาก  และนอกจากน้ียโูรแขง็ค่าข้ึน หลงันายปาโบล เอร์นนัเดซ เดอ โคส ผูว้า่การธนาคารกลางสเปนเปิดเผยวา่ ECB มีแนวโนม้
ตดัสินใจยติุการใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจในเดือนก.ค. โดยจะมีการหารือในการประชุมนดัถดัไปและคาดวา่ ECB จะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียโดยเร็วหลงั
การประชุม   

ดา้นโกลดแ์มน แซคส์ปรับลดคาดการณ์ GDP สหรัฐทั้งในปีน้ีและปีหนา้สง ช้ีเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 2.4% ในปี 2022 สตสงจากตวัเลข
คาดการณ์เดิมท่ีระดบั 2.6% และคาดวา่เศรษฐกิจในปี 2023 จะขยายตวัเพียง 1.6% จากตวัเลขคาดการณ์เดิมท่ี 2.25% พร้อมระบุมีโอกาสราว 35% ท่ี
เศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญภาวะ ถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นปัจจยับัน่ทอนดอลลาร์เพ่ิมเติมสถานการณ์ท่ีกล่าวมาหนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนตวัข้ึน    
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,814 +5.8 

Silver 21.551 +0.55 
Crude Oil 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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สหรัฐฯ 
 

สหรัฐแสดงความยนิดต้ีอนรับฟินแลนด์-สวเีดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต 
        แครีน ฌอ็ง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) วา่ สหรัฐยนิดีกบัแถลงการณ์ล่าสุดจากฟินแลนดแ์ละสวเีดน
ส าหรับความมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) และสหรัฐจะใหก้าร
สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีเม่ือสองประเทศสมคัรเขา้ร่วมนาโตอยา่งเป็นทางการ 
      นางฌอ็ง-ปิแอร์ระบุวา่ "เราเช่ือมัน่ต่อนโยบายท่ีเปิดกวา้งของนาโต และสิทธิของแต่ละประเทศในการตดัสินใจดา้นนโยบาย
ต่างประเทศของตน รวมถึงการจดัการดา้นความมัน่คงในอนาคต"  นางฌอ็ง-ปิแอร์ระบุเสริมวา่ "ทั้งฟินแลนดแ์ละสวเีดนเป็นพนัธมิตร
ดา้นการกลาโหมท่ีใกลชิ้ดและมีค่าของสหรัฐ และของนาโต"  นางแมกดาเลนา แอนเดอร์สสนั นายกรัฐมนตรีของสวเีดนประกาศอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) วา่ สวเีดนจะสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโต โดยยติุการวางตวัเป็นกลางทางทหารมานานกวา่ 200 ปี 
หลงัจากรัสเซียบุกโจมตียเูครน 
      นอกจากน้ี แถลงการณ์ดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัค าประกาศคร้ังประวติัศาสตร์ของฟินแลนด ์ซ่ึงพร้อมเส่ียงจะเผชิญความขดัแยง้
กบัรัสเซีย เพ่ือแสวงหาความมัน่คงจากการรับรองดา้นกลาโหมของนาโต  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นางฌอ็ง-ปิแอร์ไดเ้ขา้รับต าแหน่ง
สืบต่อนางเจน ซากี ซ่ึงด ารงต าแหน่งโฆษกท าเนียบขาวมานานกวา่ 1 ปีภายใตค้ณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

 
 
 
 

ออสเตรเลยี 
  

แบงก์ชาตอิอสซ่ีส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้อกี หลงัปรับขึน้ 0.25% ในเดือนนี้ 
        ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนพ.ค.ในวนัน้ี โดยส่งสญัญาณวา่ RBA จะปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียอีกในวนัขา้งหนา้ หลงัจากท่ีปรับข้ึนไปแลว้ 0.25% ในการประชุมช่วงตน้เดือนน้ี ซ่ึงเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบ 12 
ปี   รายงานการประชุมระบุวา่ คณะกรรมการ RBA ไดพ้ิจารณาเร่ืองการปรับข้ึนดอกเบ้ีย 0.4% ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการมีความ
กงัวลเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีพุง่ข้ึนเหนือระดบั 5%   
"คณะกรรมการ RBA ไดอ้ภิปรายกนัเก่ียวกบัการปรับข้ึนดอกเบ้ีย 0.40% โดยพิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน และอตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่ามากในปัจจุบนั นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดพิ้จารณาถึงการปรับข้ึนดอกเบ้ีย 0.15% ดว้ยแต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ไดป้ฏิเสธมุมมอง
ดงักล่าว เน่ืองจากเห็นวา่ ควรปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่นั้นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ" รายงานการประชุมระบุ 
ทั้งน้ี ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 3 พ.ค.ท่ีผา่นมา คณะกรรมการ RBA มีมติข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% สู่ระดบั 0.35% ซ่ึงสูงกวา่ท่ี
นกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไวว้า่ RBA จะปรับข้ึนดอกเบ้ียเพียง 0.15% สู่ระดบั 0.25%  RBA ไดอ้อกแถลงการณ์ภายหลงัการประชุม
ในวนัดงักล่าววา่ น่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ี RBA จะเร่ิมถอนมาตรการสนบัสนุนทางการเงิน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อของออสเตรเลียพุง่ข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั และเศรษฐกิจของประเทศใกลจ้ะบรรลุการจา้งงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


