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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวยอ์ยู่ในกรอบ 1,810.85-1,823.13 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้เพียงเล็กนอ้ย 1.60 ดอลลารต์่อออนซ ์มีแรงหนุนจากการ
เปิดเผยตวัเลขการเริม่ตน้สรา้งบา้นของสหรฐัที่ลดลงเกินคาดในเดือนเม.ย. สูร่ะดบั 1.724 ลา้นยนิูต นอกจากนี ้ดชันีดาวโจนสปิ์ดรว่งลง 1,164.52 จดุ หรอื -3.57% ซึ่งเป็นการทรุดตวัลงในวนัเดียวที่รุนแรงท่ีสดุ
นับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2020 เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคา้ปลีก  ขณะท่ีวันนีร้าคาทองค ามีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากนายยูริ บอริซอฟ รอง
นายกรฐัมนตรรีสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียเริม่ตน้ใชอ้าวธุเลเซอรต์น้แบบรุน่ใหม่ในยเูครน ซึ่งมีอานภุาพในการโจมตีเปา้หมายไกลระยะ 3 ไมล ์โดยสามารถท าลายเปา้หมายไดภ้ายในเวลาเพียง 5 วินาที นายบอริ
ซอฟกลา่วว่า อาวธุเลเซอรรุ์น่ใหม่จะช่วยใหร้สัเซียรกัษาขีปนาวธุพิสยัไกลราคาแพงของประเทศเอาไวไ้ด ้ประกอบกบั เจพีมอรแ์กนปรบัลดคาดการณผ์ลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัในช่วง
ครึง่หลงัของปี 2565 และทัง้ปี 2566 ปรบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปีนีล้งเหลือ 2.4% จากเดิมท่ีคาดไวท่ี้ 3% และปรบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่แรกของปี 2566 ลงเหลือ 1.5% จาก
เดิมท่ี 2.1% ดา้นนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัแถลงว่า ตนสนบัสนนุใหร้ฐับาลสหรฐัยกเลกิการเก็บภาษีน าเขา้สนิคา้จีนบางกลุม่ โดยเป็นสนิคา้กลุ่มท่ีไมไ่ดม้ีความส าคญัทางยทุธศาสตรม์ากแตก่ระทบ
ต่อผูบ้รโิภคและธุรกิจในสหรฐัเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ประเด็นดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัลบต่อทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลา
เดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดขายบา้นมือสองและดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board ทัง้นีข้ายท าก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่ผ่านแนว
ตา้น 1,836-1,851 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจจะเห็นการอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบับรเิวณ 1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซส์ถานะขายท าก าไร หากราคาไมห่ลดุบรเิวณ 1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

Spot Gold ($) 1,815.70 1,827.33 11.63 0.64 

Spot Silver ($) 21.39 21.50 0.11 0.51 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 29,920 30,050 130 0.43 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 29,950 30,000 50 0.17 

Gold Online Futures (GOM22) 1,822.70 1,830.60 7.90 0.43 

Silver Futures (SVFM22)  21.65 21.50 -0.15 -0.69 

ดชันดีอลลาร ์ 103.90 103.54 -0.36 -0.35 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ทีม่ากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,794   1,778  1,760 

        1,836   1,851  1,868 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,836 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้อาจท าใหเ้กิดการอ่อนตัวลงของราคาทดสอบแนวรบัโซน 1,803-1,794 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัแรกไดก็้จะเห็นการอ่อนตวั
ลง โดยมีโอกาสท่ีจะราคาทดสอบแนวรบัถดัไปบรเิวณ 1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธ ์Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,836-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์แตห่ากหลดุ 1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหต้ดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง 
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบัแรกบรเิวณ 
1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดแูนว
รบัถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาปรบัตัวขึน้ผ่าน 1,851 ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ัด
ขาดทนุ 
 

Open New เนน้การเก็งก าไรระยะสัน้ แนะน ารอดบูรเิวณ 1,836-1,851 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากไม่ผ่านสามารถเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้ (ตดัขาดทุนหากราคา
ผ่าน 1,851 ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ ทยอยปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรเม่ือราคาอ่อนตวั
ลงบรเิวณแนวรบั 1,803-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์



 

 

 (+) รัสเซียเร่ิมใช้อาวุธเลเซอรต้์นแบบในสงครามยูเครน นายยรู ิบอรซิอฟ รองนายกรฐัมนตรีรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียเริ่มตน้ใชอ้าวธุเลเซอรต์น้แบบรุน่

ใหม่ในยเูครน ซึ่งมีอานภุาพในการโจมตีเป้าหมายไกลระยะ 3 ไมล ์ทัง้นี ้ส  านกัข่าวทาสสข์องรสัเซียรายงานถอ้ยแถลงของนายบอริซอฟว่า รสั เซียไดท้ าการ

ทดสอบใชอ้าวธุเลเซอรต์น้แบบรุน่ใหม่ดงักลา่วโจมตีโดรนล าหนึง่เม่ือวนัองัคารท่ี 17 พ.ค.ท่ีผา่นมา โดยสามารถท าลายเปา้หมายไดภ้ายในเวลาเพียง 5 วินาที 

นายบอรซิอฟกล่าวว่า อาวธุเลเซอรรุ์น่ใหม่จะช่วยใหร้สัเซียรกัษาขีปนาวธุพิสยัไกลราคาแพงของประเทศเอาไวไ้ด ้ทางดา้นนายโอเลกซี อเรสโตวิช ท่ีปรกึษา

ประธานาธิบดียเูครนคาดวา่ สงครามในยเูครนมีแนวโนม้ยืดเยือ้ไปถงึหลงัฤดรูอ้นนี ้แมมี้สญัญาณบง่ชีว้า่บางพืน้ท่ีของประเทศเริม่หวนคืนสูภ่าวะปกติแลว้ 

 (+) เจพมีอรแ์กนหั่นคาดการณ ์GDP สหรัฐช่วงคร่ึงปีหลังลงเหลือ 2.4% เจพีมอรแ์กนปรบัลดคาดการณผ์ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ

สหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปี 2565 และทัง้ปี 2566 ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ฝ่ายวิจยัเศรษฐกิจและนโยบายของเจพีมอรแ์กนไดป้รบัลดคาดการณจี์ดีพี

สหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปีนีล้งเหลือ 2.4% จากเดิมท่ีคาดไวท่ี้ 3% และปรบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่แรกของปี 2566 ล งเหลือ 1.5% จากเดิมท่ี 

2.1% นอกจากนี ้เจพีมอรแ์กนยงัไดป้รบัลดคาดการณจี์ดีพีสหรฐัในช่วงครึง่หลงัของปีหนา้จาก 1.4% เหลือ 1% ดว้ย นายไมเคิล เฟโรลี นกัเศรษฐศาสตรข์อง

เจพีมอรแ์กนระบุว่า การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีชะลอลงมากพอ อาจท าใหอ้ตัราการว่างงานค่อย ๆ เพิ่มสงูขึ ้นในปีหนา้ ซึ่งจะช่วยบรรเทาแรงกดดนัดา้น

คา่จา้งท่ีเพิ่มขึน้ได ้

 (+) "เยลเลน" ชีจ้นีล็อกดาวนขั์ดขวางการฟ้ืนฟูห่วงโซอุปทานทั่วโลก นางเจเนต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐักลา่วในวนัพธุ (18 พ.ค.) วา่ การท่ีจีนบงัคบั

ใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พ่ือสกัดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ก าลงัขดัขวางการไหลเวียนของสินคา้จนส่งผลกระทบต่อห่วงโซอปุทานทั่วโลก ขณะท่ี

เศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวัเป็นวงกวา้งอาจส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเป็นเหตผุลใหต้อ้งเฝา้ระวงัอย่างใกลช้ิด นางเยลเลนกล่าวว่า ขอ้กังวลอี กประการหนึ่งคือ

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งหลัก ๆ แล้วเกิดจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ ซึ่งท าใหร้ฐับาลจีนตอ้งระงับกิจกรรมในศูนยก์ลางเศรษฐกิจส าคัญ

ภายในประเทศเป็นเวลาหลายสปัดาห ์

 (+) ญ่ีปุ่นส่ังซื้อเคร่ืองจักรเพิ่ม 7.1% ในมี.ค. รับดีมานดภ์าคการผลิตฟ้ืน ส  านักงานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนี ้(19 พ.ค.) ว่า ยอดสั่งซือ้

เครื่องจักรพืน้ฐานซึ่งไม่รวมเครื่องจักรส าหรบัอุตสาหกรรมต่อเรือและสาธารณูปโภคไฟฟ้า เพิ่มขึน้ 7.1% แตะระดับ 8.6946 แสนลา้นเยน (6 .8 พันลา้น

ดอลลารส์หรฐั) ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบเป็นรายเดือน ซึง่เป็นการปรบัตวัขึน้ครัง้แรกในรอบ 3 เดือน โดยไดแ้รงหนนุจากอปุสงคท่ี์ฟ้ืนตวัในกลุม่ผูผ้ลติ อย่างไรก็

ดี ส  านกังานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงการประเมินยอดสั่งซือ้เครื่องจกัร โดยระบวุ่า ยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรของญ่ีปุ่ น "สง่สญัญาณชะลอการฟ้ืน

ตวั" หลงัจากท่ีไดป้รบัลดการประเมินในเดือนก.พ.เม่ือยอดสั่งซือ้เครื่องจกัรรว่งลง 9.8% เน่ืองจากอปุสงคใ์นกลุม่ผูผ้ลิตชะลอตวัลง 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วง หว่ันเศรษฐกิจถดถอย-หุ้นเทคโนฯร่วงฉุดตลาด ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ในแดนลบ ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัท่ีรว่ง

ลงอย่างหนกัเม่ือคืนนี ้(18 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัเริ่มส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทคา้ปลีก นอกจากนี ้ตลาด

บางแห่งในภมูิภาคยงัถกูดดนัจากหุน้กลุ่มเทคโนโลยีท่ีรว่งลงอย่างหนกั ภาวะการซือ้ขายในภมูิภาคถกูกดนัหลงัหุน้กลุม่เทคโนโลยียกัษ์ให ญ่ในฮ่องกงรว่งลง 

5% ในช่วงเปิดตลาดวนันี ้โดยเฉพาะหุน้เทนเซ็นตท่ี์ดิ่งลงกว่า 7% หลงับรษัิทเผยผลประกอบการขยายตวัต ่าสดุเป็นประวตัิการณ์ในไตรมาสแรกของปีนี ้และ

ยงัต ่ากว่าประมาณการของตลาด เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตวั รวมถงึการท่ีรฐับาลระงบัการออกใบอนญุาตเกมใหม่ๆ 

 (-) ขุนคลังสหรัฐหนุนรัฐบาลเลิกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีนบางกลุ่มเพื่อสกัดเงินเฟ้อ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ก่อนการประชุมรฐัมนตรีคลังของกลุ่ม G7 ว่า ตนสนับสนุนให้รฐับาลสหรฐัยกเลิกการเก็บภาษีน าเขา้สินค้าจีนบางกลุ่ม โดยเป็นสินค้ากลุ่มท่ีไม่ได้มี

ความส าคญัทางยทุธศาสตรม์ากแต่กระทบตอ่ผูบ้รโิภคและธุรกิจในสหรฐั นางเยลเลน เปิดเผยวา่ ขณะนีก้ าลงัมีการหารอืภายในเก่ียวกบัการเก็บภาษีภายใต้

มาตรา 301 ซึง่อดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ เคยเรยีกเก็บกบัสนิคา้จีนกวา่หลายแสนลา้นดอลลาร ์โดยเธอมองวา่ การลดภาษีน าเขา้อาจช่วยสกดัเงินเฟ้อ

ได ้แตก็่อาจจะไมถ่งึกบัวา่เปลี่ยนแปลงไปเลยอยา่งสิน้เชิง 

 (-) ดอลลารแ์ข็งค่าเทยีบเยน หลังกลุ่มผู้น าเข้าซือ้ดอลลเ์พือ่ช าระหนี ้สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่แตะกรอบกลางของ 128 เยน ในการซือ้ขายท่ีตลาด

โตเกียวช่วงเชา้วนันี ้โดยไดแ้รงหนนุจากการท่ีผูน้  าเขา้ชาวญ่ีปุ่ นเขา้ซือ้ดอลลารเ์พ่ือช าระหนี ้ขณะเดียวกันนกัลงทนุกลุม่อ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ซือ้เงินเยนซึง่ป็นสินทรพัย์

ปลอดภัย หลังจากตลาดหุน้สหรฐัร่วงลงอย่างหนักเม่ือคืนนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไ หวท่ี 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  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

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

 
 

 

 


