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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,804 1,838 

L2 1,798 1,844 

L3 1,792 1,850 

Date 18 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,804 

  Target 1,838 

Stoplossและ 1,790 

แนะแนวทางการลงทุน  

          ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวก 
เน่ืองจากการอ่อนค่าของสกลุเงนิดอลลาร์
ช่วยดงึดูดแรงซ้ือทองค า แต่อย่างไรกต็าม
ราคาดดีตวัขึน้ได้เลก็น้อย  หลงัจากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 
ปี ดดีตวัเม่ือคืนนีก้ดดนัราคาทองค าอ่อนตวั
ลงเม่ือกลางดกึอกีคร้ัง  นักลงทุนอาจจะ
พจิารณา รอตั้งรับเม่ือราคาอ่อนตวัลงมา 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัองัคาร (17 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุน
เปิดรับความเส่ียง และลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากสหรัฐเปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีแขง็แกร่ง   

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวนัองัคาร (17 พ.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ อยา่งไรก็
ดี สญัญาทองค าขยบัข้ึนเพียงเลก็นอ้ย แรงบวกของสญัญาทองค าถูกสกดัลงในระหวา่งวนั หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีด
ตวัสู่ระดบั 2.962% เม่ือคืนน้ี โดยการพุง่ข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะเพ่ิมตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองค า เน่ืองจากทองค าเป็น
สินทรัพยท่ี์ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย  นอกจากน้ี สญัญาทองค ายงัถูกกดดนัจากความกงัวลท่ีวา่ เฟดจะเร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ 
ส่งผลใหก้องทุน SPDR Gold Trust ซ่ึงเป็นกองทุน ETF ทองค าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ลดการถือครองทองค าลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ตน้เดือนมี.ค.   

นกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามปัจจยัตวัเลขเศรษฐกิจในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่ จ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมก่อสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  จ านวนผูข้อรับ
สวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้              
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,818.9 +4.9 

Silver 21.75 +0.199 
WTI Crude 112.40 -1.8 

Dow Jones 32,654.59 +431.17 

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 1053.28 1049.21 -4.07 

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
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัองัคาร (17 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนเปิดรับความ
เส่ียง และลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากสหรัฐ
เปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีแขง็แกร่ง 
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สหรัฐฯ  

สหรัฐเผยดชันีความเช่ือมัน่ผู้สร้างบ้านร่วงลงเป็นเดือนที ่5 
       สมาคมผูส้ร้างบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีความเช่ือมัน่ผูส้ร้างบา้นด่ิงลง 8 จุด สู่ระดบั 69 ในเดือนพ.ค. ซ่ึงเป็น
ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย.2563 และเป็นการปรับตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 5 การร่วงลงของดชันีความเช่ือมัน่มีสาเหตจุากการพุง่ข้ึน
ของอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านอง และตน้ทุนในการก่อสร้าง ส่งผลใหด้ชันีความเช่ือมัน่ต่อยอดขายในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ และดชันีความ
เช่ือมัน่ต่อยอดขายในปัจจุบนัต่างปรับตวัลง  อยา่งไรก็ดี ดชันีความเช่ือมัน่ยงัคงปรับตวัเหนือระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึงมุมมองทัว่ไปท่ีเป็นบวก 
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สหรัฐเผยสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกจิสูงกว่าคาดในเดือนม.ีค. 
      กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเพ่ิมข้ึน 2.0% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และสูงกวา่ท่ี
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 1.9% หลงัจากเพ่ิมข้ึน 1.8% ในเดือนก.พ.   เม่ือเทียบรายปี สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจพุง่ข้ึน 14.7% ใน
เดือนมี.ค.   สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ปลีกเพ่ิมข้ึน 2.3% ในเดือนมี.ค. ส่วนสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเพ่ิมข้ึน 2.3% เช่นกนั    
ยอดขายในภาคธุรกิจเพ่ิมข้ึน 1.8% ในเดือนมี.ค. หลงัจากเพ่ิมข้ึน 1.2% ในเดือนก.พ. 
      นอกจากน้ี เจา้ของธุรกิจจะใชเ้วลา 1.27 เดือนในการขายสินคา้จนหมดสตอ็ก ไม่เปล่ียนแปลงจากเดือนก.พ.   ทั้งน้ี การเพ่ิมข้ึนของ
สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจท่ีวา่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึนในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ ขณะท่ีการลดลง
ของสตอ็กสินคา้คงคลงั บ่งช้ีถึงความไม่เช่ือมัน่ของภาคธุรกิจต่อยอดขายในอนาคต 

 
 

FED 
 

เฟดเผยการผลติภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ 1.1% ในเดือนเม.ย. 
       ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวนัน้ีวา่ การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพ่ิมข้ึน 1.1% ในเดือนเม.ย. หลงัจาก
เพ่ิมข้ึน 0.9% ในเดือนมี.ค.     
      ทั้งน้ี ตวัเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวดัการปรับตวัของภาคโรงงาน, เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค  การผลิตของ
ภาคโรงงานเพ่ิมข้ึน 0.8% ในเดือนเม.ย. ขณะท่ีนกัวเิคราะห์คาดวา่เพ่ิมข้ึน 0.4% หลงัจากเพ่ิมข้ึน 0.8% ในเดือนมี.ค.  ส่วนการผลิตในภาค
เหมืองแร่เพ่ิมข้ึน 1.6% และภาคสาธารณูปโภคพุง่ข้ึน 2.4% 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดค้าปลกีเพิม่ขึน้ 0.9% ในเดือนเม.ย. สอดคล้องคาดการณ์ 
       กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยวา่ ยอดคา้ปลีกเพ่ิมข้ึน 0.9% ในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณ์ของ
นกัวเิคราะห์    นอกจากน้ี กระทรวงพาณิชยป์รับตวัเลขยอดคา้ปลีกในเดือนมี.ค. เป็นพุง่ข้ึน 1.4% จากเดิมท่ีรายงานวา่เพ่ิมข้ึน 0.7% 
เม่ือเทียบรายปี ยอดคา้ปลีกพุง่ข้ึน 8.2% ในเดือนเม.ย.   ยอดคา้ปลีกไดแ้รงหนุนจากการพุง่ข้ึนของราคาน ้ ามนัและอาหาร 
ส่วนยอดคา้ปลีกพ้ืนฐาน ซ่ึงไม่รวมยอดขายรถยนต ์น ้ ามนั วสัดุก่อสร้าง และอาหาร เพ่ิมข้ึน 1.0% ในเดือนเม.ย. สูงกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาด
วา่เพ่ิมข้ึน 0.4% หลงัจากเพ่ิมข้ึน 1.1% ในเดือนมี.ค. 

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 

       

 


