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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,836.30-1,849.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัเมื่อวานนีปิ้ดบวก 25.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แรงหนุนจากการเปิดเผย
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาแย่เกินคาดทุกรายการ ทัง้ตัวเลขผู้ ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก , ยอดขายบ้านมือสอง และดัชนีชีน้ าเศรษฐกิจ (LEI) จาก 
Conference Board ปัจจยัดงักลา่วย่ิงกดดนัให้ดชันีสกลุเงินดอลลาร์ออ่นคา่ลง รวมถึงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตวัลงแตะระดบัต ่าสดุใน
รอบ 3 สปัดาห์ ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจาก ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายเูครน เผยกองก าลงัรัสเซียได้ท าลายล้างภูมิภาคดอนบาสอย่างสมบรูณ์ โดยได้ทิง้ระเบิด
อย่างไร้เหตผุลและการรุกรานท่ีรุนแรงขึน้ อีกทัง้ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ญ่ีปุ่ นเดือนเม.ย.ขยายตวั 2.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตวัเร็วท่ีสดุในรอบ 7 ปี และ
สงูกว่าระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีก าหนดไว้ท่ี 2% อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก หลงัธนาคารกลางจีนประกาศลดอตัราดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปี สู่
ระดบัต ่าสุดนับตัง้แต่ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระทรวงพาณิชย์จีน เผยการบริโภคของจีนฟืน้ตวัขึน้ หลงัเร่ิมควบคุมผลกระทบจากโควิด -19 ได้ ประเด็น
ดงักล่าวอาจมากดดนัได้ วนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้นีเ้ข้าซือ้ในบริเวณ 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,823 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 
ทัง้นีค้วรเน้นการลงทนุระยะสัน้และไมค่วรถือสถานะจ านวนมาก แบง่ขายท าก าไรเมื่อราคาทองค าดีดตวัขึน้ไมผ่า่นแนวต้านบริเวณ 1,851-1,858 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
20-05-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.90 1,846.10 5.20 0.28 

Spot Silver ($) 21.89 22.04 0.15 0.69 

เงนิบาท (฿/$) 34.45 34.26 -0.20 -0.57 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 30,000 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 111.21 112.00 0.79 0.71 

ดชันดีอลลาร ์ 102.87 102.90 0.03 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.0582 1.0585 0.00 0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,823    1,807   1,786 

        1,857    1,875   1,889 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือหากไม่หลดุ 1,823 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,851-1,857 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,823 

 

 

 

 



 

 

 (+) ปธน.ยูเครนเผยภูมิภาคดอนบาสถูกท าลายอย่างสมบูรณ์ จวกรัสเซียฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครนเปิดเผยในวนั

พฤหสับดี (19 พ.ค.) วา่กองทพัรัสเซียพยายามท่ีจะฆ่าชาวยเูครนและสร้างความเสียหายอย่างมากเท่าท่ีจะท าได้ ซึง่ได้ตอกย า้ข้อกล่าวหาท่ีว่ารัสเซียก าลงัท าการฆ่า

ล้างเผา่พนัธ์ุ ขณะท่ีกองทพัยูเครนก าลงัเดินหน้าปลดปล่อยภมูิภาคคาร์คิฟทางตะวันออกของกรุงเคียฟ รัสเซียก็พยายามสร้างแรงกดดนัมากขึน้ในภมูิภาคดอนบาส 

ซึง่อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของยูเครน "ท่ีนัน่คือนรก และไม่ใช่การกล่าวเกินจริงแต่อย่างใด" พร้อมเสริมวา่ พบผู้ เสียชีวิต 12 รายจากการทิง้ระเบิดท่ีโหดร้ายและไร้

เหตผุลท่ีเมืองเซเวโรโดเน็ตสก์เมื่อวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) นอกจากนี ้เขายงัระบวุา่ "เกิดเหตโุจมตีอย่างตอ่เน่ืองในภูมิภาคโอเดสซาทางตอนกลางของยเูครน ภมูิภาค

ดอนบาสได้ถกูท าลายอย่างสมบรูณ์" 

 (+) ขุนคลัง G7 เหน็พ้องให้ความช่วยเหลือทางการเงนิยูเครนเพิ่มเติม เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการคลงัญ่ีปุ่ นเปิดเผยเมื่อวนัพฤหสับดี (19 พ.ค.) วา่รัฐมนตรีคลงั

จากกลุ่มประเทศ G7 ตกลงเห็นชอบร่วมกนัท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมแก่ยูเครน หลงัจากท่ีรัสเซียยงัคงรุกรานยูเครนอย่างต่อเน่ือง รายงาน ระบวุ่า 

มติดงักล่าวเกิดขึน้ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลงัของกลุ่มประเทศ G7 วนัแรกท่ีประเทศเยอรมนี นอกจากนี ้ท่ีประชุมยงัยืนยนัว่าจะคงเดินหน้าคว ่าบาตรขัน้

รุนแรงตอ่ไป พร้อมเพิ่มแรงกดดนัตอ่รัสเซีย 

 (+) เงนิเฟ้อญ่ีปุ่ นเดือนเม.ย.พุ่ง 2.1% ทะลุเป้า BOJ เป็นครัง้แรกในรอบ 7 ปี กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันี ้(20 พ.ค.) ว่า 

ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนเม.ย.ขยายตวั 2.1% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการขยายตวัเร็วท่ีสดุในรอบ 7 ปี และสงูกวา่ระดบัเป้าหมายเงินเฟ้อท่ีธนาคารกลาง

ญ่ีปุ่ น (BOJ) ก าหนดไว้ท่ี 2% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2558 เน่ืองจากเงินเยนท่ีออ่นคา่ และราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีพุง่สงูขึน้สง่ผลให้ต้นทนุการน าเข้าสงูขึน้ 

 (+) อังกฤษเผยยอดค้าปลีกเดือนเม.ย. พุ่งเกนิคาด 1.4% องักฤษเปิดเผยวา่ ยอดค้าปลีกเพิ่มขึน้ 1.4% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลงัจากลดลง 1.2% 

ในเดือนมี.ค. ซึ่งสวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 0.2% ส่วนยอดค้าปลีกในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนเม.ย. ก็ดีขึน้เช่นกนั แม้ลดล ง 0.3% หลงัจากท่ีลดลง 

0.7% ในเดือนมี.ค. 

 (-) จีนเผยการบริโภคเร่ิมฟ้ืนตัวจากผลกระทบโควิด-19 เจ้าหน้าท่ีกระทรวงพาณิชย์จีนเผยคาดการณ์ว่า การบริโภคของจีนจะยังคงรักษาทิศทางการฟืน้ตวั 

ขณะท่ีทางการเร่ิมสามารถควบคมุผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และบงัคบัใช้นโยบายสนบัสนุน ซู ่เจวี๋ยถิง โฆษกกระทรวงฯ ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบั

ยอดค้าปลีกของจีนในเดือนเม.ย. ท่ีลดลง เมื่อเทียบรายปี โดยระบวุ่า การลดลงนีม้ีสาเหตหุลกัจากการระบาดของโรคโควิด โดยผลกระทบต่อการบริโภคนัน้เกิดขึน้

เพียงชัว่คราว เพราะการบริโภคของจีนยงัคงมีความยืดหยุ่นและศกัยภาพสงู รวมถึงพืน้ฐานการพฒันาอนัดีในระยะยาวนัน้ไมไ่ด้เปลียนแปลงไป 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก ขานรับจีนหั่นดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปี ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าในแดนบวก หลงัธนาคารกลางจีนประกาศลดอตัรา

ดอกเบีย้เงินกู้ ลกูค้าชัน้ดี (LPR) ประเภท 5 ปี สู่ระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่ปี 2562 ขณะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้เงินกู้  LPR ประเภท 1 ปีไว้ท่ีระดบั 3.7% และเป็นความ

พยายามล่าสดุท่ีจะปรับลดต้นทุนการกู้ ยืมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต จีน ปิดเพิ่มขึน้ 49.60 จุด หรือ +1.6% , ดชันีฮัง่เส็ง ฮ่องกง ปิดเพิ่มขึน้ 

596.56 จดุ หรือ +2.96%, ดชันีนิกเกอิ โตเกียว ปิดพุง่ 336.19 จดุ หรือ +1.27% และดชันีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดเพิ่ม 46.95 จดุ หรือ +1.81% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับจีนลดดอกเบีย้กระตุ้นเศรษฐกิจ หุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนุนจากความหวงัเร่ืองการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจใน

จีน ซึ่งเป็นหุ้นสว่นการค้ารายใหญ่ของยุโรป หลงัธนาคารกลางจีนปรับลดอตัราดอกเบีย้ลกูค้าชัน้ดี (LPR) ลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 

เปิดตลาดวันนีท่ี้ระดับ 429.28 จุด เพิ่มขึน้ 1.29 จุด หรือ +0.30% โดยหุ้นกลุ่มเหมืองและพลงังานพุ่งน าตลาด ดัชนี DAX ตลาดหุ้ นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 

13,968.26 จดุ เพิ่มขึน้ 85.96 จดุ หรือ +0.62% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,305.46 จดุ เพิ่มขึน้ 32.75 จดุ หรือ +0.52% 

 (+/-) "ไบเดน" เตรียมหารือจีน / ถกผู้น าเกาหลีใต้ ในประเด็นเดียวกันเร่ืองเกาหลีเหนือ นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปรึกษาความมัน่คงแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผย

เมื่อวานนี ้(19 พ.ค.) วา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐอาจร่วมหารือกบัประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนในอีกไมก่ี่สปัดาห์ข้างหน้า ส านกัขา่ วรอยเตอร์รายงานว่า 

เมื่อวนัพธุท่ีผา่นมา (18 พ.ค.) นายซลัลิแวนได้พดูคยุกบันายหยาง เจียฉือ ผู้อ านวยการส านกังานกิจการต่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

อย่าง "ตรงไปตรงมา" ถึงความกังวลใจเก่ียวกับการทดสอบหัวรบนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ โดยเรามองว่า จีนจะมีท่าทีเมินเฉยต่ อเร่ืองนี ้ใน

ขณะเดียวกนัประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐจะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวนัศกุร์นี ้(20 พ.ค.) และมีก าหนดเข้าพบปะกบัประธานาธิบดียุน ซอกยอลของเกาหลีใต้ 

โดยจะเจรจาประเดน็เกาหลีเหนือเป็นวาระส าคญัในการประชมุ  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 16 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.   -11.6** 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   0.9%** 1.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6%** 0.5% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัผลิตเดือนเม.ย.   79.0%** 78.3% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   2.0%** 1.5% 

 21.00 น. สหรัฐฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.   69** 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนเม.ย.   1.82M** 1.87M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย.   1.72M** 1.79M 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -3.4M** 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   2.6** 17.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   218K** 203K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย.   5.61M** 5.77M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   -0.3%** 0.3% 

วนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   2.8%** 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   1.4%** -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก     ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 13 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


