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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
19/05/2565 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,815.70 1,815.82 0.12 0.01 

Spot Silver ($) 21.39 21.41 0.02 0.09 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 29,920 29,910 -10 -0.03 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 29,950 29,900 -50 -0.17 

Gold Online Futures (GOM22) 1,822.70 1,820.20 -2.50 -0.14 

Silver Futures (SVFM22)  21.65 21.48 -0.17 -0.79 

ดชันดีอลลาร ์ 103.90 103.59 -0.31 -0.30 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,836 ดอลลารต์่อออนซ์
ได ้อาจท าใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของราคาทดสอบแนวรบัโซน 1,803-
1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนวรบัแรก
ไดก็้จะเห็นการอ่อนตัวลง โดยมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวรบั
ถดัไปบรเิวณ 1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้การเก็งก าไรระยะสัน้ แนะน ารอดบูรเิวณ 1,836-1,851 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หากไม่ผ่านสามารถเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้ (ตดั
ขาดทุนหากราคาผ่าน 1,851 ดอลลารต์่อออนซ์ได้) ทยอยปิด
สถานะขายเพื่อท าก าไรเมื่อราคาอ่อนตัวลงบริเวณแนวรบั 1,803-
1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเมื่อวานนีป้รบัตวัเพ่ิมขึน้เล็กนอ้ย 1.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นของสหรฐัที่ลดลงเกินคาดในเดือนเม.ย. สู่ระดบั 
1.724 ลา้นยูนิต นอกจากนีด้ัชนีดาวโจนสปิ์ดรว่งลง 1,164.52 จุด หรือ -3.57% ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวที่รุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020เน่ืองจากนักลงทนุกงัวลว่าภาวะเงิน
เฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคา้ปลีก ขณะที่วนันีร้าคาทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway ภายในกรอบแคบ 1,813.89-1,817.65 ดอลลารต์่อออนซ ์
มีแรงหนนุจากนกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส ์ไดป้รบัลดคาดการณก์ารขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนลงสู่ระดบั 4% ในปี 2565 ซึ่งต ่าตวัเลขเป้าหมายที่
รฐับาลจีนก าหนดไวท้ี่ 5.5% อีกทัง้ตลาดหุน้ในเอเชียต่างรว่งลงในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดรว่งลงกว่า 1,100 จดุในวนัพธุ ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวที่
รุนแรงที่สุดนับตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020 ดา้นสญัญาน า้มนัดิบล่วงหนา้ WTI พลิกร่วงลงกว่า 2% หลุดระดบั 110 ดอลลารใ์นวนันี ้หลงัพุ่งขึน้ในช่วงแรก ท่ามกลางความกงัวลเก่ียวกับภาวะ
น า้มนัตึงตวั ประกอบกบั กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้ว่า ยอดส่งออกในเดือนเม.ย. เพ่ิมขึน้ 12.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเพ่ิมขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 14 หลงัจากพุ่งขึน้ 14.7% ใน
เดือนมี.ค. โดยยอดส่งออกไดแ้รงหนนุจากอุปสงคเ์หล็กและแร่เชือ้เพลิงที่แข็งแกร่งจากต่างประเทศ  ประเด็นที่กล่าวนีอ้าจเป็นปัจจยัที่กดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตาม
ตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดขายบา้นมือสองและดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก 
Conference Board  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) โกลดแ์มนแซคสห์ั่นคาดการณ์ GDP จีนปีนี้เหลือ 4% เซ่นพิษล็อกดาวน์โควิด นักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสไ์ดป้รบัลดคาดการณ์การ

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

ขอ้มลูเดือนเม.ย.บ่งชีว้่า เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงอย่างหนกั เน่ืองจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ไดส้่งผล

กระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ นายฮุย ชาน และทีมนกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสร์ะบุว่า "เมื่อพิจารณาจากความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

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

ระดบั 4.5% โดยการคาดการณด์งักล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่า รฐับาลจีนอาจจะใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจอย่างมีนยัส าคญั นอกเหนือไปจากการ

สรา้งเสถียรภาพในตลาดอสงัหารมิทรพัยแ์ละการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19  

  (+) สหรัฐแนะไตห้วันเสริมการป้องกันทางทหาร หวั่นภยัคุกคามจากจนี พลเรอืเอกไมเคิล กิลเดย ์ผูบ้ญัชาการยทุธนาวีของสหรฐัออกโรงเตือนเมื่อ

วานนี ้(17 พ.ค.) ใหไ้ตห้วนัเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัความเสี่ยงของการรุกรานจากจีนดว้ยการจดัเตรยีมอาวธุยทุโธปกรณแ์ละฝึกอบรมใหบ้คุลากรสามารถ

ใชอ้าวธุเหล่านัน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ส  านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานถอ้ยแถลงของพลเรอืเอกกิลเดย ์ในงานปาฐกถาที่จดัโดยสภาวิเทศสมัพนัธ ์(CFR) 

ของสหรฐั ซึง่วา่ดว้ยเรื่องการถอดบทเรยีนจากเหตกุารณร์สัเซียยกพลบกุยเูครนวา่ "เหตกุารณใ์นยเูครนถือเป็นบทเรยีนและเครือ่งเตือนใจส าคญั ไตห้วนั

ควรเตรยีมความพรอ้มในดา้นอาวธุและฝึกปรอืใหบ้คุลากรสามารถใชอ้าวธุไดอ้ย่างถกูตอ้ง"  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 672.80 จุด วิตกเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัว ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดรว่งมากกว่า 2% ในเชา้

วนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุน้จากความวิตกวา่ ราคาสินคา้โภคภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้จะส่งผลกระทบต่อผลก าไรของบรษัิทจดทะเบียน และท าให้เศรษฐกิจ

สหรฐัชะลอตวัลง นอกจากนี ้การแข็งค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐักระตุน้แรงขายหุน้กลุม่ส่งออกดว้ย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิก

เกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,238.40 จดุ รว่งลง 672.80 จดุ หรอื -2.50% ราคาหุน้รว่งลงทกุกลุม่ในช่วงเชา้นี ้น าโดยกลุม่ขนสง่ทางทะเล, กลุม่อปุกรณก์าร

ขนสง่ และกลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

  (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเสง็เปิดร่วง 497.32 จุด ตามทศิทางดาวโจนสปิ์ดทรุดหนัก ดชันีฮั่งเสง็ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดลบในวนันีต้ามทิศทางดชันี

ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดร่วงลงกว่า 1 ,100 จุดในวนัพุธ (18 พ.ค.) ซึ่งเป็นการทรุดตัวลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้ งแต่เดือนมิ.ย. 2563 

เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษัิทคา้ปลีก นอกจากนี ้ตลาดยงัถกูกดดนัจากการที่น ายเจอ

โรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดไม่ลงัเลที่จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุเท่าที่จ  าเป็นเพื่อสกดัเงินเฟ้อ ดชันี HSI ตลาดหุน้

ฮ่องกงเปิดวนันีท้ี่ 20,146.96 จดุ รว่งลง 497.32 จดุ หรอื -2.41%  

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

ช่วงแรก ทา่มกลางความกงัวลเก่ียวกบัภาวะน า้มนัตงึตวั ณ เวลา 22.36 น.ตามเวลาไทย สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ทก็ซสั (WTI) สง่มอบเดือนมิ.ย. ซึง่มีการ

ซือ้ขายที่ตลาด NYMEX ลดลง 2.45 ดอลลาร ์หรือ 2.18% สู่ระดับ 109.95 ดอลลาร/์บารเ์รล ราคาน า้มันดิ่งลง แมว้่าส านักงานสารสนเทศดา้น

การพลงังานของรฐับาลสหรฐั (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน า้มนัดิบสหรฐัลดลง 3.4 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหท์ี่แลว้ สวนทางนกัวิเคราะหท์ี่คาดว่าเพิ่มขึน้ 1.4 

ลา้นบารเ์รล 

 (-) ญี่ปุ่นส่งออกเดือนเม.ย.เพิ่ม 12.5% ต่างชาติซือ้เหล็ก-แร่เชือ้เพลิง กระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(19 พ.ค.) ว่า ยอดส่งออกในเดือน

เม.ย. เพิ่มขึน้ 12.5% เมื่อเทียบรายปี ซึง่เพิ่มขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 14 หลงัจากพุง่ขึน้ 14.7% ในเดือนมี.ค. แต่ต ่ากวา่ที่นักวิเคราะหค์าดการณไ์วว้่าจะ

เพิ่มขึน้ 13.8% โดยยอดส่งออกไดแ้รงหนนุจากอปุสงคเ์หลก็และแรเ่ชือ้เพลิงที่แข็งแกรง่จากต่างประเทศ สว่นยอดน าเขา้เดือนเม.ย. เพิ่มขึน้ 28.2% เทียบ

กบัตวัเลขคาดการณว์่าจะเพิ่มขึน้ 35.0% เน่ืองจากเงินเยนที่อ่อนค่าท าใหร้าคาสินคา้โภคภณัฑโ์ลกพุ่งสงูขึน้ และส่งผลใหย้อดน าเขา้สงูขึน้ ส าหรบัยอด

ส่งออกไปยงัยโุรปและสหรฐั เพิ่มขึน้ 19.1% และ 17.6% ตามล าดบั เน่ืองจากมีอปุสงคท์ี่แข็งแกรง่ส าหรบัเหล็ก, รถยนต ์และอปุกรณก์ารผลิตเซมิคอน

ดกัเตอร ์

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเล คร้ังก่อน 

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 าคัญ ประมาณการ ตวัเล คร้ังกอ่น 

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.   0.9%** 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 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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