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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,834 1,853 

L2 1,830 1,858 

L3 1,826 1,863 

Date 20 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,834 

  Target 1,853 

Stoploss 1,820 

แนะแนวทางการลงทุน  

          ราคาทองค าปิดตลาดเพิม่ขึน้หลงั
เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกจิทีอ่่อนแอของ
สหรัฐฯ  นอกจากนีก้ารร่วงลงของตลาดหุ้น
และอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรสหรัฐฯ ได้
กดดนัสกลุเงนิดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง เป็น
ปัจจยัหนุนทองค า และนกัลงทุนหันมาถือ
ทองค าในฐานะสินทรัพย์ทีป่ลอดภัยเพิม่ขึน้ 
แนะรอเข้าซ้ือ เพ่ือเกง็ก าไรทศิทางขาขึน้ 

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

          ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) หลงัจากสหรัฐ
เปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีซบเซา โดยเฉพาะตวัเลขในดา้นแรงงานเช่น จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงานเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือน
ม.ค.และตวัเลขดา้นอสงัหาริมทรัพย ์เช่นยอดขายบา้นมือสองท่ีลดลง  

มุมมองทองค าภาคเชา้  ราคาทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุง่ข้ึนในวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) เน่ืองจากการร่วงลงของตลาดหุน้และขอ้มูลเศรษฐกิจท่ี
ย  ่าแยข่องสหรัฐเป็นปัจจยัหนุนแรงซ้ือทองค าในฐานะสินทรัพยท่ี์ปลอดภยั นอกจากน้ี การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ยงัเพ่ิมความน่าดึงดูดใหก้บัทองค า
อีกดว้ย     รวมถึงการร่วงลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ อาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.837% เม่ือคืนน้ี ดว้ย  

นอกจากน้ี ขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยข่องสหรัฐยงัเป็นปัจจยัหนุนแรงซ้ือสินทรัพยป์ลอดภยั โดยสมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ 
(NAR) เปิดเผยวา่ ยอดขายบา้นมือสองลดลง 2.4% ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2563 โดยไดรั้บผลกระทบจากการพุง่ข้ึนของราคาบา้นและอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูจ้  านอง 

ทางดา้นกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกเพ่ิมข้ึน 21,000 ราย สู่ระดบั 218,000 รายในสปัดาห์ท่ีแลว้ ซ่ึง
เป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนม.ค. และสูงกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 200,000 ราย  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,841.2 +25.3 

Silver 21.908 +0.364 
WTI Crude 112.21 +2.62 

Dow Jones 31,253.13 -236.94 

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 1049.21 1056.18 +6.97 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

        ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยขอ้มูล
เศรษฐกิจท่ีซบเซา ซ่ึงรวมถึงจ านวนผูข้อรับสวสัดิการวา่งงานท่ีพุง่ข้ึนแตะระดบั
สูงสุดนบัตั้งแตเ่ดือนม.ค. 
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บอนด์ยลีด์
สหรัฐ 

บอนด์ยลีด์สหรัฐปรับตวัลง นกัลงทุนเทขายหุ้น ขณะหันเข้าซ้ือพนัธบัตร  
       อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนัน้ี ขณะท่ีนกัลงทุนปิดรับความเส่ียง ท่ามกลางการด่ิงลงของตลาดหุน้วอลล์
สตรีท โดยหนัเขา้ซ้ือพนัธบตัรในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั   ณ เวลา 00.04 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ
10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 2.837% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 3.047%  ราคาพนัธบตัร และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั   ดชันีดาวโจนส์ด่ิงลงกวา่ 400 จุดใกลห้ลุดระดบั 31,000 จุด ต่อเน่ืองจากท่ีทรุด
ตวัลงวานน้ี ท่ามกลางความกงัวลท่ีวา่ การเร่งปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐเขา้สู่ภาวะ
ถดถอย 
       ดชันีดาวโจนส์ร่วงลงกวา่ 1,100 จุดวานน้ี ซ่ึงเป็นการทรุดตวัลงมากท่ีสุดภายในวนัเดียวนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย.2563 ขณะท่ีนกัลงทุนวติก
วา่ภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐเร่ิมส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัคา้ปลีก   ตลาดกงัวลวา่ การท่ีเฟดปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียเร็วและ
แรง จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรัฐเขา้สู่ภาวะถดถอย หลงัจากหดตวัลง 1.4% ในไตรมาส 1/65 ขณะท่ีนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด 
ยนืยนัวา่ เฟดไม่ลงัเลท่ีจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียสูงสุด หากมีความจ าเป็นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ   
      ทั้งน้ี FedWatch Tool ของ CME Group บ่งช้ีวา่ ขณะน้ีนกัลงทุนใหน้ ้ าหนกั 100% ท่ีเฟดจะปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียอยา่งนอ้ย 0.50% ใน
การประชุมนโยบายการเงินอีก 2 คร้ัง ทั้งในเดือนมิ.ย.และก.ค. หลงัจากท่ีเฟดเพ่ิงปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย 0.50% ในเดือนพ.ค. เป็นคร้ังแรก
นบัตั้งแต่เดือนพ.ค.2543 และเป็นการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียคร้ังใหญ่ท่ีสุดในรอบกวา่ 20 ปี   ขณะเดียวกนั เฟดเตรียมปรับลดขนาดงบดุล 
(Quantitative Tightening : QT) โดยจะเร่ิมด าเนินการตั้งแตเ่ดือนมิ.ย. ซ่ึงเฟดจะลดขนาดงบดุลในวงเงิน 4.75 หม่ืนลา้นดอลลาร์/เดือน และ
หลงัจากนั้น 3 เดือน เฟดจะเพ่ิมการลดขนาดงบดุลเป็น 9.5 หม่ืนลา้นดอลลาร์/เดือน 

 
 

สหรัฐฯ 
 
 

สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองต า่สุดรอบ 2 ปีในเดือนเม.ย. 
       สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรัพยแ์ห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยวา่ ยอดขายบา้นมือสองลดลง 2.4% สู่ระดบั 5.61 ลา้นยนิูตใน
เดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่เดือนมิ.ย.2563   เม่ือเทียบรายปี ยอดขายบา้นด่ิงลง 5.9% ในเดือนเม.ย.   
ยอดขายบา้นมือสองไดรั้บผลกระทบจากการพุง่ข้ึนของราคาบา้นและอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านอง ขณะท่ีสตอ็กบา้นอยูใ่นระดบัต ่า   
ส่วนสตอ็กบา้นในตลาดลดลง 10.4% สู่ระดบั 1.03 ลา้นยนิูตในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายปี   นอกจากน้ี ราคาเฉล่ียของบา้นเพ่ิมข้ึน 14.8% สู่
ระดบั 391,200 ดอลลาร์ ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์  เม่ือพิจารณายอดขายบา้น และสตอ็กบา้นในตลาด พบวา่ ผูข้ายบา้นตอ้งใช้
เวลา 2.2 เดือนในการขายบา้นจนหมดสตอ็กในตลาด 

 
FED 

 

เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดชันีภาคการผลติต า่กว่าคาดในเดือนพ.ค. 
      ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก ด่ิงลงสู่ระดบั 2.6 ในเดือนพ.ค. ซ่ึง
เป็นระดบัต ่าสุดในรอบ 2 ปี และต ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 16.0 จากระดบั 17.6 ในเดือนเม.ย.  ดชันีภาคการผลิตไดรั้บ
ผลกระทบจากการด่ิงลงของการจา้งงาน ขณะท่ีดชันีแนวโนม้ธุรกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ต ่าสุดในรอบกวา่ 13 ปี   
      อยา่งไรก็ดี ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 0 ซ่ึงบ่งช้ีวา่ ภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติกยงัคงมีการขยายตวั 

สรุปข่าวเศรษฐกจิ 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Morning Report 20 พฤษภาคม 2565 

 

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 

       

 


