
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวานนีป้รบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 1.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นของสหรฐัท่ีลดลงเกินคาดใน
เดือนเม.ย. สู่ระดบั 1.724 ลา้นยนิูต นอกจากนีด้ชันีดาวโจนสปิ์ดรว่งลง 1,164.52 จดุ หรอื -3.57% ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวที่รุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคา้ปลีก  ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway 
ภายในกรอบแคบ 1,813.89-1,817.65 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงหนุนจากนักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส์ ไดป้รบัลดคาดการณ์การขยายตวัของผลิตภัณฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของจีนลงสู่ระดบั 4% ในปี 2565 ซึ่งต  ่าตวัเลขเป้าหมายท่ีรฐับาลจีนก าหนดไวท่ี้ 5.5% อีกทัง้ตลาดหุน้ในเอเชียต่างรว่งลงในเชา้วนันี ้ตามทิศทาง
ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดรว่งลงกว่า 1,100 จดุในวนัพธุ ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวที่รุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020 ดา้นสญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ 
WTI พลิกร่วงลงกว่า 2% หลุดระดบั 110 ดอลลารใ์นวนันี ้หลงัพุ่งขึน้ในช่วงแรก ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะน า้มันตึงตวั  ประกอบกับ กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ น
เปิดเผยในวนันี ้ว่า ยอดส่งออกในเดือนเม.ย. เพ่ิมขึน้ 12.5% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งเพ่ิมขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 14 หลงัจากพุ่งขึน้ 14.7% ในเดือนมี.ค. โดยยอดส่งออกไดแ้รง
หนุนจากอุปสงคเ์หล็กและแร่เชือ้เพลิงท่ีแข็งแกร่งจากต่างประเทศ ประเด็นท่ีกล่าวนีอ้าจเป็นปัจจัยท่ีกดดันต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตัวเลขทาง
เศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดขายบา้นมือสองและดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือน
เม.ย.จาก Conference Board  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 พฤษภาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19/05/2565 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,815.70 1,815.60 -0.10 -0.01 

Spot Silver ($) 21.39 21.43 0.04 0.19 

เงนิบาท (฿/$) 34.64 34.62 -0.02 -0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,800 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.02 110.62 1.60 1.47 

ดชันดีอลลาร ์ 103.90 103.60 -0.31 -0.30 

เงนิยโูร (€/$) 1.0462 1.0501 0.00 0.37 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,794   1,778  1,760 

       1,836   1,851  1,868 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,836-1,851 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,803-1,794 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) โกลดแ์มนแซคสห์ั่นคาดการณ์ GDP จีนปีนี้เหลือ 4% เซ่นพิษล็อกดาวน์โควิด นักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสไ์ดป้รบัลดคาดการณ์การ

ขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนลงสู่ระดบั 4% ในปี 2565 ซึ่งต ่าตวัเลขเป้าหมายที่รฐับาลจีนก าหนดไวท้ี่ 5.5% หลงัจาก

ขอ้มลูเดือนเม.ย.บ่งชีว้่า เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงอย่างหนกั เน่ืองจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ไดส้่งผล

กระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ นายฮุย ชาน และทีมนักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสร์ะบุว่า "เมื่อพิจารณาจากความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจ าก

ผลกระทบของโควิด-19 ในไตรมาส 2 ท าใหเ้ราคาดว่าตวัเลข GDP ตลอดปี 2565 ของจีนจะขยายตวัเพียง 4% เมื่อเทียบกบัตวัเลขคาดการณเ์ดิมที่ระดบั 

4.5% โดยการคาดการณ์ดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่า รฐับาลจีนอาจจะใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญ นอกเหนือไปจากการสรา้ง

เสถียรภาพในตลาดอสงัหารมิทรพัยแ์ละการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

 (+) สหรัฐแนะไต้หวันเสริมการป้องกันทางทหาร หวั่นภัยคุกคามจากจีน พลเรือเอกไมเคิล กิลเดย ์ผูบ้ญัชาการยทุธนาวีของสหรฐัออกโรงเตือนเมื่อ

วานนี ้(17 พ.ค.) ใหไ้ตห้วนัเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัความเสี่ยงของการรุกรานจากจีนดว้ยการจดัเตรยีมอาวธุยทุโธปกรณแ์ละฝึกอบรมใหบ้คุลากรสามารถใช้

อาวธุเหล่านัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานถอ้ยแถลงของพลเรอืเอกกิลเดย ์ในงานปาฐกถาที่จดัโดยสภาวิเทศสมัพนัธ ์(CFR) ของ

สหรฐั ซึ่งว่าดว้ยเรื่องการถอดบทเรยีนจากเหตกุารณร์สัเซียยกพลบกุยเูครนว่า "เหตกุารณใ์นยเูครนถือเป็นบทเรียนและเครื่องเตือน ใจส าคญั ไตห้วนัควร

เตรยีมความพรอ้มในดา้นอาวธุและฝึกปรอืใหบ้คุลากรสามารถใชอ้าวธุไดอ้ย่างถกูตอ้ง"  

 (+) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 672.80 จุด วติกเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดรว่งมากกวา่ 2% ในเชา้วนันี ้

เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุน้จากความวิตกว่า ราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้จะส่งผลกระทบต่อผลก าไรของบรษัิทจดทะเบียน และท าใหเ้ศรษฐกิจสหรฐั

ชะลอตวัลง นอกจากนี ้การแข็งค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐักระตุน้แรงขายหุน้กลุ่มส่งออกดว้ย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิด

ภาคเชา้ที่ระดบั 26,238.40 จดุ รว่งลง 672.80 จุด หรือ -2.50% ราคาหุน้รว่งลงทกุกลุ่มในช่วงเชา้นี ้น าโดยกลุ่มขนส่งทางทะเล , กลุ่มอปุกรณก์ารขนส่ง 

และกลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดร่วง 497.32 จุด ตามทิศทางดาวโจนสปิ์ดทรุดหนัก ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันีต้ามทิศทางดชันี

ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดรว่งลงกวา่ 1,100 จดุในวนัพธุ (18 พ.ค.) ซึง่เป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวที่รุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2563 เน่ืองจาก

นกัลงทนุกงัวลวา่ภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษัิทคา้ปลีก นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากการที่นายเจอโรม พาวเวล 

ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดไม่ลงัเลที่จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุเท่าที่จ  าเป็นเพื่อสกดัเงินเฟ้อ ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท้ี่ 

20,146.96 จดุ รว่งลง 497.32 จดุ หรอื -2.41%  

 (-) ราคาน ้ามัน WTI พลิกร่วงกว่า 2% หลุด $110 สญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI พลิกรว่งลงกว่า 2% หลุดระดบั 110 ดอลลารใ์นวนันี ้หลงัพุ่งขึน้ใน

ช่วงแรก ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกบัภาวะน า้มนัตงึตวั ณ เวลา 22.36 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ซึ่งมีการ

ซือ้ขายที่ตลาด NYMEX ลดลง 2.45 ดอลลาร ์หรอื 2.18% สูร่ะดบั 109.95 ดอลลาร/์บารเ์รล ราคาน า้มนัดิ่งลง แมว้า่ส านกังานสารสนเทศดา้นการพลงังาน

ของรฐับาลสหรฐั (EIA) เปิดเผยวา่ สตอ็กน า้มนัดิบสหรฐัลดลง 3.4 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหท์ี่แลว้ สวนทางนกัวิเคราะหท์ี่คาดวา่เพิ่มขึน้ 1.4 ลา้นบารเ์รล 

 (-) ญี่ปุ่นส่งออกเดอืนเม.ย.เพิม่ 12.5% ต่างชาตซิือ้เหล็ก-แร่เชือ้เพลิง กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(19 พ.ค.) วา่ ยอดสง่ออกในเดือนเม.ย. 

เพิ่มขึน้ 12.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 14 หลงัจากพุ่งขึน้ 14.7% ในเดือนมี.ค. แต่ต  ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว้่าจะเพิ่มขึน้ 

13.8% โดยยอดสง่ออกไดแ้รงหนนุจากอปุสงคเ์หลก็และแรเ่ชือ้เพลิงที่แข็งแกรง่จากต่างประเทศ สว่นยอดน าเขา้เดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 28.2% เทียบกบัตวัเลข

คาดการณว์า่จะเพิ่มขึน้ 35.0% เน่ืองจากเงินเยนที่อ่อนค่าท าใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑโ์ลกพุ่งสงูขึน้ และส่งผลใหย้อดน าเขา้สงูขึน้ ส าหรบัยอดสง่ออกไปยงั

ยโุรปและสหรฐั เพิ่มขึน้ 19.1% และ 17.6% ตามล าดบั เน่ืองจากมีอปุสงคท์ี่แข็งแกรง่ส าหรบัเหลก็, รถยนต ์และอปุกรณก์ารผลิตเซมิคอนดกัเตอร ์

 

 

 

 

 
ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ นสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index) เดอืนพ.ค.   -11.6** 24.6 

วนัองัคารที่ 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.9%** 1.1% 

 19.30 น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6%** 0.5% 

 20.15 น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.   79.0%** 78.3% 

 22.00 น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.1%** 0.9% 

 21.00 น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   2.0%** 1.5% 

 21.00 น. สหรฐั  NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนพ.ค.   69** 77 

วนัพธุที่ 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องัก ษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.0%** 7.0% 

 19.30 น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.82M** 1.87M 

 19.30 น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.72M** 1.79M 

 21.30 น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   -3.4M** 8.5M 

วนัพ หสับดีที่ 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธรุกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

 21.00 น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดอืนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศกุรท์ี่ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 13 พ.ค. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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