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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซดเ์วยอ์ยู่ในกรอบ 1,810.85-1,823.13 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพ่ิมขึน้เพียงเล็กนอ้ย 1.60 ดอลลารต์่อออนซ ์มี
แรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นของสหรฐัที่ลดลงเกินคาดในเดือนเม.ย. สู่ระดบั 1.724 ลา้นยูนิต นอกจากนี ้ดชันีดาวโจนสปิ์ดรว่งลง 1,164.52 จดุ หรือ -3.57% ซึ่งเป็น
การทรุดตวัลงในวนัเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2020 เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคา้ปลีก  ขณะที่วนันีร้าคา
ทองค ามีปัจจยับวกเพ่ิมเติมจากนายยูริ บอริซอฟ รองนายกรฐัมนตรีรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียเริ่มตน้ใชอ้าวธุเลเซอรต์น้แบบรุน่ใหม่ในยูเครน ซึ่งมีอานภุาพในการโจมตีเป้าหมายไกลระยะ 3 
ไมล ์โดยสามารถท าลายเป้าหมายไดภ้ายในเวลาเพียง 5 วินาที นายบอริซอฟกล่าวว่า อาวธุเลเซอรรุ์น่ใหม่จะช่วยใหร้สัเซียรกัษาขีปนาวธุพิสยัไกลราคาแพงของประเทศเอาไวไ้ด ้ประกอบกบั 
เจพีมอรแ์กนปรบัลดคาดการณผ์ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 และทัง้ปี 2566 ปรบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปีนีล้งเหลือ 
2.4% จากเดิมที่คาดไวท้ี่ 3% และปรบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่แรกของปี 2566 ลงเหลือ 1.5% จากเดิมที่ 2.1% ดา้นนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัแถลงว่า ตนสนบัสนนุ
ใหร้ฐับาลสหรฐัยกเลิกการเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จีนบางกลุ่ม โดยเป็นสินคา้กลุ่มที่ไม่ไดม้ีความส าคญัทางยุทธศาสตรม์ากแต่กระทบต่อผูบ้ริโภคและธุรกิจในสหรฐัเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  ประเด็น
ดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยลบต่อทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการ
ว่างงาน, ยอดขายบา้นมือสองและดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board ทัง้นีข้ายท าก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้น 1,836-
1,851 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดอ้าจจะเห็นการอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบับรเิวณ 1,803-1,794 ดอลลารต์อ่ออนซส์ถานะขายท าก าไร หากราคาไมห่ลดุบรเิวณ 1,803-1,794 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 
 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
19/05/2565 16:33 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,815.70 1,827.61 11.91 0.66 

Spot Silver ($) 21.39 21.50 0.11 0.51 

เงนิบาท (฿/$) 34.64 34.57 -0.07 -0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,900 100 0.34 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 109.02 107.91 -1.11 -1.02 

ดชันดีอลลาร ์ 103.90 103.55 -0.35 -0.34 

เงนิยโูร (€/$) 1.0462 1.0494 0.00  0.31 

  ทีม่า : Aspen 

ทีม่า : Aspen 

 

        1,794    1,778   1,760 

        1,836    1,851   1,868 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,836-1,851 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียเร่ิมใช้อาวุธเลเซอรต้์นแบบในสงครามยูเครน นายยรู ิบอรซิอฟ รองนายกรฐัมนตรีรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียเริ่มตน้ใชอ้าวธุเลเซอรต์น้แบบรุน่ใหม่ใน

ยเูครน ซึง่มีอานภุาพในการโจมตีเปา้หมายไกลระยะ 3 ไมล ์ทัง้นี ้ส  านกัข่าวทาสสข์องรสัเซียรายงานถอ้ยแถลงของนายบอรซิอฟวา่ รสัเซียได้ท าการทดสอบใชอ้าวธุ

เลเซอรต์น้แบบรุน่ใหม่ดงักลา่วโจมตีโดรนล าหนึ่งเม่ือวนัองัคารท่ี 17 พ.ค.ท่ีผ่านมา โดยสามารถท าลายเปา้หมายไดภ้ายในเวลาเพียง 5 วินาที นายบอรซิอฟกล่ าว

ว่า อาวธุเลเซอรรุ์น่ใหม่จะช่วยใหร้สัเซียรกัษาขีปนาวธุพิสยัไกลราคาแพงของประเทศเอาไวไ้ด ้ทางดา้นนายโอเลกซี อเรสโตวิช ท่ีปรกึษาประธานาธิบดียเูครนคาด

วา่ สงครามในยเูครนมีแนวโนม้ยืดเยือ้ไปถงึหลงัฤดรูอ้นนี ้แมมี้สญัญาณบง่ชีว้า่บางพืน้ท่ีของประเทศเริม่หวนคืนสูภ่าวะปกติแลว้ 

 (+) เจพมีอรแ์กนหั่นคาดการณ ์GDP สหรัฐช่วงคร่ึงปีหลังลงเหลือ 2.4% เจพีมอรแ์กนปรบัลดคาดการณผ์ลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐั

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 และทัง้ปี 2566 ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจและนโยบายของเจพีมอรแ์กนไดป้รบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วง

ครึง่หลงัของปีนีล้งเหลือ 2.4% จากเดิมท่ีคาดไวท่ี้ 3% และปรบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่แรกของปี 2566 ลงเหลือ 1.5% จากเดิมท่ี 2.1% นอกจากนี ้เจพี

มอรแ์กนยงัไดป้รบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปีหนา้จาก 1.4% เหลือ 1% ดว้ย นายไมเคิล เฟโรลี นกัเศรษฐศาสตรข์องเจพีมอรแ์กนระบุว่า การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีชะลอลงมากพอ อาจท าใหอ้ตัราการวา่งงานคอ่ย ๆ เพิ่มสงูขึน้ในปีหนา้ ซึง่จะชว่ยบรรเทาแรงกดดนัดา้นคา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้ได ้

 (+) "เยลเลน" ชีจ้ีนล็อกดาวนขั์ดขวางการฟ้ืนฟูห่วงโซอุปทานทั่วโลก นางเจเนต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐักล่าวในวนัพุธ (18 พ.ค.) ว่า การท่ีจีนบงัคบัใช้

มาตรการล็อกดาวนเ์พ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ก าลงัขดัขวางการไหลเวียนของสินคา้จนสง่ผลกระทบต่อห่วงโซอปุทานทั่วโลก ขณะท่ีเศรษฐกิจ

จีนท่ีชะลอตวัเป็นวงกวา้งอาจสง่ผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเหตผุลใหต้อ้งเฝา้ระวงัอย่างใกลช้ิด นางเยลเลนกลา่วว่า ขอ้กงัวลอีกประการหนึ่งคือการชะลอตวัทาง

เศรษฐกิจของจีน ซึ่งหลกั ๆ แลว้เกิดจากนโยบายโควิดเป็นศนูย ์ซึ่งท าใหร้ฐับาลจีนตอ้งระงบักิจกรรมในศนูยก์ลางเศรษฐกิจส าคญัภายในประเทศเป็นเวลาหลาย

สปัดาห ์

 (+) ญ่ีปุ่นส่ังซือ้เคร่ืองจักรเพิ่ม 7.1% ในมี.ค. รับดีมานดภ์าคการผลิตฟ้ืน ส  านกังานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(19 พ.ค.) ว่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัร

พืน้ฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจกัรส าหรบัอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภคไฟฟ้า เพิ่มขึน้ 7.1% แตะระดบั 8.6946 แสนลา้นเยน (6.8 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) ใน

เดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตัวขึน้ครัง้แรกในรอบ 3 เดือน โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ท่ีฟ้ื นตัวในกลุ่มผู้ผลิต อย่างไรก็ดี ส  านักงาน

คณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงการประเมินยอดสั่งซือ้เครื่องจกัร โดยระบุว่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรของญ่ีปุ่ น "ส่งสญัญาณชะลอการฟ้ืนตวั" หลงัจากท่ีได้

ปรบัลดการประเมินในเดือนก.พ.เม่ือยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรรว่งลง 9.8% เน่ืองจากอปุสงคใ์นกลุม่ผูผ้ลิตชะลอตวัลง 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วง หว่ันเศรษฐกิจถดถอย-หุ้นเทคโนฯร่วงฉุดตลาด ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัท่ีรว่งลง

อย่างหนกัเม่ือคืนนี ้(18 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มสง่ผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษัิทคา้ปลีก นอกจากนี ้ตลาดบางแห่งใน

ภูมิภาคยงัถกูดดนัจากหุน้กลุ่มเทคโนโลยีท่ีรว่งลงอย่างหนกั ภาวะการซือ้ขายในภูมิภาคถกูกดนัหลงัหุน้กลุ่มเทคโนโลยียกัษ์ใหญ่ในฮ่องก งรว่งลง 5% ในช่วงเปิด

ตลาดวนันี ้โดยเฉพาะหุน้เทนเซ็นตท่ี์ดิ่งลงกว่า 7% หลงับรษัิทเผยผลประกอบการขยายตวัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ในไตรมาสแรกของปีนี ้และยงัต ่ากว่าประมาณ

การของตลาด เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวั รวมถงึการท่ีรฐับาลระงบัการออกใบอนญุาตเกมใหม่ๆ  

 (-) ขุนคลังสหรัฐหนุนรัฐบาลเลิกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนบางกลุ่มเพือ่สกัดเงนิเฟ้อ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก่อนการ

ประชุมรฐัมนตรีคลังของกลุ่ม G7 ว่า ตนสนับสนุนใหร้ฐับาลสหรฐัยกเลิกการเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จีนบางกลุ่ม โดยเป็นสินคา้กลุ่มท่ีไม่ไดมี้ความส าคัญทาง

ยทุธศาสตรม์ากแต่กระทบต่อผูบ้ริโภคและธุรกิจในสหรฐั นางเยลเลน เปิดเผยว่า ขณะนีก้ าลงัมีการหารือภายในเก่ียวกบัการเก็บภาษีภายใตม้าตรา 301 ซึ่งอดีต

ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ เคยเรียกเก็บกบัสินคา้จีนกว่าหลายแสนลา้นดอลลาร ์โดยเธอมองว่า การลดภาษีน าเขา้อาจช่วยสกดัเงินเฟ้อได ้ แต่ก็อาจจะไม่ถึงกบั

วา่เปลี่ยนแปลงไปเลยอยา่งสิน้เชิง 

 (-) ดอลลารแ์ข็งค่าเทียบเยน หลังกลุ่มผู้น าเข้าซื้อดอลลเ์พื่อช าระหนี้ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าแตะกรอบกลางของ 128 เยน ในการซือ้ขายท่ีตลาด

โตเกียวช่วงเชา้วนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากการท่ีผูน้  าเขา้ชาวญ่ีปุ่ นเขา้ซือ้ดอลลารเ์พ่ือช าระหนี ้ขณะเดียวกันนักลงทุนกลุ่มอ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ซือ้เงินเยนซึ่งป็นสินทรพัย์

ปลอดภยั หลงัจากตลาดหุน้สหรฐัรว่งลงอยา่งหนกัเม่ือคืนนี ้ส  านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 128.68-128.71 เยน 

เทียบกบั 128.18-128.28 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 129.32-129.34 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้ 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินกำรประกำศตวัเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัพฤหสับดีที่ 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธรุกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ 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. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.2% -1.4% 

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

 
 

 

 

 


