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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,804 1,831 

L2 1,798 1,838 

L3 1,792 1,844 

Date 19 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,804 

  Target 1,831 

Stoplossและ 1,790 

แนะแนวทางการลงทุน  

          ราคาทองค าปิดตลาดลดลงเลก็น้อย 
โดยตลาดถูกกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุ
เงนิดอลลาร์ หลงัจากทีป่ระธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยนัว่าเฟดไม่ลงัเลทีจ่ะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สูงสุดเท่าทีจ่ าเป็นเพ่ือ
สกดัเงนิเฟ้อ  กดดนัราคาทองค าให้อ่อนตวั
ลง  อย่างไรกต็ามนกัลงทุนยงัสามารถรอตั้ง
รับเม่ือราคาอ่อนตวัลงมาแนวรับได้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

          ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัพธุ (18 พ.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาว
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยนืยนัวา่เฟดไม่ลงัเลท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียสูงสุดเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ    

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลบในวนัพธุ (18 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดนัจากการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์ รวมทั้งการ
ท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยนืยนัวา่เฟดไม่ลงัเลท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียสูงสุดเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ 

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. ซ่ึงเป็นการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียคร้ังใหญ่
ท่ีสุดในรอบกวา่ 20 ปี  นอกจากน้ี การแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร์ยงัลดความน่าดึงดูดของทองค าดว้ย 

นกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามปัจจยัตวัเลขเศรษฐกิจในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่ จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตเฟดสาขาฟิลาเดล
เฟีย  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้               
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,815.9 -3.0 

Silver 21.75 +0.199 
WTI Crude 109.59 -2.81 

Dow Jones 31,490.07 -1,164.52 

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 1049.21 1049.21 0.00 

19/05/65 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

        ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัพธุ (18 พ.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยนืยนัวา่เฟดไม่ลงัเลท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
สูงสุดเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ 
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สหรัฐฯ  

"เยลเลน" เผยเศรษฐกจิสหรัฐสามารถรับมือผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน 
       นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าววา่ เศรษฐกิจสหรัฐสามารถรับมือผลกระทบจากการท าสงครามระหวา่งรัสเซียและยเูครน   
"ดิฉนัคิดวา่สหรัฐอยูใ่นสถานะดีท่ีสุดท่ีจะเผชิญความทา้ทายจากสงครามในยเูครน เม่ือพิจารณาจากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานท่ี
แขง็แกร่ง" นางเยลเลนกล่าว ก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลงัของกลุ่ม G7 ท่ีกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี   นางเยลเลนระบุวา่ สงครามใน
ยเูครนส่งผลใหร้าคาอาหารและพลงังานพุง่ข้ึนทัว่โลก และท าใหแ้นวโนม้เศรษฐกิจโลกเกิดความไม่แน่นอน    
       นอกจากน้ี นางเยลเลนเปิดเผยวา่ มาตรการคว  ่าบาตรจากสหรัฐและพนัธมิตรก าลงัส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการเงินของ
รัสเซียในการสนบัสนุนการท าสงครามในยเูครน    "รัสเซียก าลงัเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเงินเฟ้อสูง ขณะท่ีระบบการเงินเผชิญ
ความทา้ทาย ท าใหไ้ม่สามารถจดัหาวตัถุดิบท่ีตอ้งการในการสนบัสนุนเศรษฐกิจและการท าสงคราม" นางเยลเลนกล่าว และเสริมวา่บริษทั
ผลิตรถถงั 2 แห่งของรัสเซียตอ้งปิดท าการเม่ือไม่นานมาน้ีเน่ืองจากขาดแคลนอะไหล่  
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ผู้น าฟินแลนด์-สวเีดนบินด่วนพบ "ไบเดน" พรุ่งนี ้หลงัสมคัรเป็นสมาชิกนาโตวนันี ้
        ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ าสหรัฐ เตรียมเปิดท าเนียบขาวตอ้นรับผูน้ าฟินแลนดแ์ละสวเีดนในวนัพรุ่งน้ี หลงัจากท่ีทั้งสองประเทศ
เพ่ิงสมคัรเขา้เป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) อยา่งเป็นทางการในวนัน้ี    "ในวนัพฤหสับดี ท่าน
ประธานาธิบดีไบเดนจะใหก้ารตอ้นรับท่านนายกรัฐมนตรีแมกดาเลนา แอนเดอร์สสนัแห่งสวเีดน และท่านประธานาธิบดีเซาลี นีนิสเตอ
แห่งฟินแลนดท่ี์ท าเนียบขาว ซ่ึงผูน้ าทั้งสามจะหารือกนัเก่ียวกบัการสมคัรเป็นสมาชิกนาโต และความมัน่คงในยโุรป รวมทั้งการกระชบั
ความร่วมมือในประเด็นระดบัโลก และใหก้ารสนบัสนุนต่อยเูครน" นางแครีน ฌอ็ง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวกล่าว   ทางดา้น
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผูน้ ารัสเซีย กล่าววา่ การท่ีฟินแลนดแ์ละสวเีดนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโตจะไม่เป็นภยัคุกคามต่อรัสเซียแต่
อยา่งใด    
          อยา่งไรก็ดี ปธน.ปูตินเตือนวา่ รัสเซียพร้อมตอบโต ้หากพบวา่มีการตั้งฐานทพัทางทหารในดินแดนของทั้งสองประเทศ หลงัเป็น
สมาชิกนาโต  นอกจากน้ี นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวเช่นกนัวา่ การท่ีฟินแลนดแ์ละสวเีดนเขา้เป็นสมาชิกนา
โตจะไม่สร้างความแตกต่างมากนกัเม่ือเทียบกบัก่อนเป็นสมาชิก เน่ืองจากทั้งสองประเทศก็ไดเ้คยเขา้ซอ้มรบกบันาโตมาก่อนแลว้   
         ทั้งน้ี ผูเ้ช่ียวชาญระบุวา่ การท่ีปธน.ปูตินมีท่าทีท่ีอ่อนลง เน่ืองจากรัสเซียมีความสามารถตอบโตฟิ้นแลนดแ์ละสวเีดนต่อกรณีน้ีไม่
มากนกั ขณะท่ีรัสเซียไม่ตอ้งการเผชิญหนา้โดยตรงกบันาโต รวมทั้งการท่ีกองทพัรัสเซียเองก็ก าลงัติดพนัการท าสงครามในยเูครน 
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สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลง แม้ดอกเบีย้เงนิกู้ปรับตวัลง 
          สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยวา่ จ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพ่ือการจ านองลดลง 11% ในสปัดาห์ท่ีแลว้ 
โดยไดรั้บผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านองในระดบัสูง แมป้รับตวัลงในสปัดาห์ท่ีแลว้   จ านวนผูท่ี้ยืน่ขอสินเช่ือเพื่อการรี
ไฟแนนซ์ลดลง 10% ในสปัดาห์ท่ีแลว้ และด่ิงลง 76% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้   ส่วนจ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพ่ือการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัลดลง 12% ในสปัดาห์ท่ีแลว้ และลดลง 15% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้   อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉล่ียเพ่ือการจ านองแบบคงท่ี
ระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกูไ้ม่เกิน 647,200 ดอลลาร์ ปรับตวัลงสู่ระดบั 5.49% จากระดบั 5.53% ในสปัดาห์ก่อนหนา้น้ี 

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 

       

 


