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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
17/05/2565 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.00 1,823.97 0.97 0.05 

Spot Silver ($) 21.60 21.57 -0.03 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 30,180 30,110 -70 -0.23 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,150 30,110 -40 -0.13 

Gold Online Futures (GOM22) 1,828.50 1,828.80 0.30 0.02 

Silver Futures (SVFM22)  20.91 21.65 0.74 3.54 

ดชันดีอลลาร ์ 104.19 104.17 -0.02 -0.01 

         ทีม่า : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าเกิดแรงซือ้ดีดตวัขึน้หลงัจากที่อ่อนตวัลง หากราคายงั
สามารถเคลื่อนไหวเหนือแนวรับโซน 1,803-1,794 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์  โดยราคาพยายามเคลื่อนไหวแกวง่ตวัในกรอบเพื่อสรา้งฐาน
ราคา เบือ้งตน้มีแนวตา้นระยะสัน้ที่ 1,834-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์   
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้เก็งก าไรตามกรอบ ราคาทองค ามีจดุเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะ
สัน้ในบริเวณ 1,834-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากยืน
1,851 ดอลลารต์่อออนซ์ได้) แต่หากราคาอ่อนตัวลงพิจารณา
บรเิวณ 1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุทยอยปิดสถานะขาย 
แตห่ากหลดุ 1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะน าถือสถานะขายต่อ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวานนีป้รบัตวัเพิ่มขึน้ 12.32 ดอลลารต์่อออนซ ์ตามแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิค รวมถึงดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลง หลงัดชันี 
Empire State Index รว่งลงแตะ -11.6 ในเดือนพ.ค. ซึ่งต  ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว้่าจะอยู่ท่ีระดบั 16.5 อย่างมาก ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวั Sideway 
ออกขา้งอยู่ภายในกรอบ 1,821.20-1,829.17 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยไดร้บัแรงหนนุจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินแห่งรสัเซียเปิดเผยเมื่อวนัจนัทร ์ว่า รสัเซียจะท าการ
ตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ท าการขยายโครงสร้างพืน้ฐานทางทหารในดินแดนของฟินแลนดห์รือสวีเดน นอกจากนี ้ส  านกังานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.ของจีนร่วงลง 11.1% ในเดือนเม.ย. ซึ่งย ่าแย่กว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าจะลดลงเพียง 6.1% และ การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.ลดลง 2.9% สวนทางกบัท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.4% ดา้นตลาดหุน้ในภมิูภาคเอเชียอย่างตลาดหุน้ฮ่องกงและตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดบวก
เชา้นี ้ปรบัตวัขึน้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดบวกเม่ือวนัจนัทรแ์ละไดแ้รงหนนุจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของบรษัิทจดทะเบียน ประเด็น
นีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัตอ่ราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยหลายรายการ เช่น ยอดคา้ปลีกและยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือน
เม.ย.,การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.,ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.จาก NAHB รวมถึงจบัตาถอ้ยแถลงของประธานเฟด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ปูตนิกร้าวพร้อมตอบโต ้หากนาโตขยายโครงสร้างพืน้ฐานทางทหารเข้าสู่ฟินแลนด-์สวเีดน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินแหง่รสัเซียเปิดเผย

เมื่อวนัจนัทร ์(16 พ.ค.) ว่า รสัเซียจะท าการตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ท าการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานทางทหาร

ในดินแดนของฟินแลนดห์รอืสวีเดน ท าเนียบเครมลินเปิดเผยถึงค ากล่าวของปธน.ปตูินในการประชมุองคก์ารสนธิสญัญาความมั่นคงรว่มกนั (CSTO) 

ระบวุ่า รสัเซียจะตอบโตอ้ย่างแน่นอน หากมีการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานทางทหารในประเทศดงักล่าว โดยจะขึน้อยู่กบัชนิดของภยัคกุคามที่มีต่ อรสัเซีย 

ปธน.รสัเซียระบดุว้ยว่า ประเด็นการขยายนาโตนัน้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเท็จ โดยสหรัฐใชเ้ป็นเครื่องมือดา้นนโยบายต่างประเทศ และกล่าวเสรมิว่า "นาโต

ก าลงัถกูใชเ้ป็นเครือ่งมือของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึง่ก าลงัด าเนินการอยู่อย่างตอ่เน่ือง, มีความเช่ียวชาญ และเป็นไปในเชิงรุกอย่างมาก" 

  (+) "อีลอน มัสก"์ คาดศก.สหรัฐอาจถดถอยนาน 18 เดือน เตอืนระวังต้นทุน-กระแสเงนิสด นายอีลอน มสัก ์ซีอีโอของบรษัิทเทสลากล่าวว่า มี

ความเป็นไปไดท้ี่เศรษฐกิจสหรฐัจะเขา้สู่ภาวะถดถอย พรอ้มกับเตือนใหบ้ริษัทต่างๆ ระมดัระวงัเรื่องตน้ทุนและกระแสเงินสดหมนุเวียน "ผมคาดว่า

เศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญกบัภาวะถดถอยเป็นเวลานานถึง 12-18 เดือน และจากนัน้เศรษฐกิจจะกลบัมาคกึคกัอีกครัง้" นายมสักก์ล่าวในการประชมุ All-

In Summit ซึ่งจดัขึน้ที่อ่าวไมอามี อย่างไรก็ดี นายมสักก์ล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากการที่เขาเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาประมาณ 2-3 ครัง้ในช่วง

เวลาที่เขาดแูลบรษัิทจดทะเบียนนัน้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะไมใ่ช่เรือ่งแย่เสมอไป  

  (+) จนีเผยยอดค้าปลีก-การผลติภาคอุตสาหกรรมเดอืนเม.ย.ลดลง จากผลกระทบลอ็กดาวน์ ส  านกังานสถิติแหง่ชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี ้

ว่า ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.ของจีนรว่งลง 11.1% ในเดือนเม.ย. ซึ่งย ่าแย่กว่าที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะลดลงเพียง 6.1% และการผลิตภาคอตุส าหกรรม

เดือนเม.ย.ลดลง 2.9% สวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดวา่จะเพิ่มขึน้ 0.4% ขอ้มลูเศรษฐกิจที่ย  ่าแย่ในเดือนเม.ย.บง่ชีว้า่ เศรษฐกิจจีนไดร้บัผลกระทบอย่าง

หนกัจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮซ้ึ่งเป็นศนูยก์ลางการเงินของจีน เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูย์

ของประธานาธิบดีสี จิน้ผิง อย่างไรก็ดี เทศบาลนครเซี่ยงไฮป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์โดยจะอนญุาตใหซู้เปอรม์ารเ์ก็ต หา้งสรรพสินค้า 

ภตัตาคาร และรา้นท าผม เริ่มกลบัมาด าเนินการไดอ้ีกครัง้ตัง้แต่วนันี ้(16 พ.ค.) หลงัจากที่ธุรกิจเหล่านีถู้กล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานหลายสปัดาห ์เพื่อ

ปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูยข์องรฐับาลจีน 

  (-) สือ่เผย FDA สหรัฐใกล้อนุมัตวิัคซนีไฟเซอรเ์ขม็ 3 ในเดก็อายุ 5-11 ปี หนงัสือพิมพนิ์วยอรก์ไทมสร์ายงานโดยอา้งแหลง่ข่าวว่า หน่วยงานก ากบั

ดแูลดา้นสขุภาพของสหรฐัมีแนวโนม้ที่จะอนมุตัิวคัซีนป้องกนัโควิดของไฟเซอรเ์ข็มที่ 3 ในเดก็อาย ุ5-11 ปีในวนัองัคารนีต้ามเวลาสหรฐั หลงัจากที่บรษัิท

ไดย่ื้นขออนมุตัิต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ไปเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา แหล่งข่าวระบถุึงงานวิจยัขัน้กลางและขัน้สดุทา้ยซึ่งบ่งชีว้่า 

วคัซีนเข็มที่ 3 ของไฟเซอรน์ัน้มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัไวรสัโควิด-19 สายพนัธุด์ัง้เดิมและสายพนัธุโ์อมิครอนไดด้ีขึน้ในเด็กกลุม่อาย ุ5-11 ปี อย่างไร

ก็ดี ยงัไม่เป็นที่แน่ชดัเรือ่งปรมิาณวคัซีนโดสที่ 3 ที่จะใชใ้นเดก็กลุม่นี ้

 (-) ภาวะตลาดหุน้ฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 243.39 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกเชา้นี ้โดยปรบัตวัขึน้ตามทิศทางดชันี

ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดบวกเมื่อวนัจนัทร ์(16 พ.ค.) ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 20,193.60 จดุ เพิ่มขึน้ 243.39 จดุ หรอื +1.22% ดชันีฮั่ง

เส็งบวกขึน้ต่อเน่ืองจากเมื่อวานนี ้ซึ่งตลาดไดแ้รงหนนุจากการที่นกัลงทนุเขา้ซือ้หุน้กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์หลงัจากรฐับาลจีนประกาศลดอตัราดอกเบีย้

เงินกูจ้  านองส าหรบัผูท้ี่ซือ้บา้นหลงัแรก 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 53.98 จุด ขานรับผลประกอบการแกร่ง ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกเชา้นี ้โดยไดแ้รงหนนุ

จากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกรง่ของบรษัิทจดทะเบียน รวมถึงหุน้กลุ่มพลงังานที่ไดอ้านิสงสจ์ากราคาสญัญาน า้มนัดิบที่พุ่งสงูขึ ้น ส านกัข่าว

เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดเชา้นีท้ี่ระดบั 26,601.03 จดุ เพิ่มขึน้ 53.98 จดุ หรอื +0.20% หุ้นบวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มขนส่ง

ทางทะเล รวมถึงกลุม่ผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน 

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมา การ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

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

วนัองัคารที่ 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.3% 1.1% 

 19.30 น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   1.1% 0.5% 

 20.15 น. สหรฐั  อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.   78.5% 78.3% 

 22.00 น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรฐั  สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   1.9% 1.5% 

 21.00 น. สหรฐั  NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนพ.ค.   75 77 

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

 13.00 น. องัก ษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

 19.30 น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 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 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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