
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวานนีป้รบัตวัลดลง 8.90 ดอลลารต์่อออนซ ์เน่ืองจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ี “ดีเกินคาด”  อาทิ  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานท่ีเพ่ิมขึน้ 1.0% 
ในเดือนเม.ย. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 0.4% และการผลิตภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนเม.ย. หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.9% ในเดือนมี.ค.ขณะท่ีวนันีร้าคา
ทองค าช่วงเชา้เคลื่อนไหวในทิศทาง Sidewaydown ภายในกรอบ 1,807.10-1,817.09 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยไดร้บัแรงกดดนัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุเท่าที่จ  าเป็น เพื่อควบคมุเงินเฟ้อไม่ใหพุ้่งขึน้รุนแรงจนสรา้งความเสียหายต่อรากฐานของเศรษฐกิจ "สิ่งท่ีเรา
ตอ้งการเห็นคืออตัราเงินเฟ้อท่ีชะลอตวัลงอย่างชดัเจน และเราจะด าเนินนโยบายคุมเขม้ดา้นการเงินไปจนกว่าจะเห็นสิ่งนัน้ หากเราไม่เห็น ว่าเงินเฟ้อชะลอตวัลงตามท่ี
คาดหวงัไว ้เราก็จะใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงินท่ีแข็งกรา้วมากขึน้อีก" ดา้นรฐับาลยเูครนรายงานว่า นายมิไคโล โปโดลยกั ท่ีปรกึษาของปธน.โวโลดิเมียร ์เซเลนสกีและ
ผูน้  าคณะเจรจาสนัติภาพกับรสัเซียเปิดเผยว่า ยูเครนจะไม่ยอมแลกดินแดนของตนเพื่อขอ้ตกลงสนัติภาพกับรสัเซีย นายโปโดลยกักล่าวว่า "เป็นเรื่องท่ียอมรบัไม่ไดเ้ลย
ส าหรบัเราท่ีจะให้อะไรแก่รสัเซีย และแสรง้ท าเป็นว่า สงครามคลี่คลายไดโ้ดยง่าย"  นอกจากนี ้ส  านักงานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 หดตวัลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากผลกระทบของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนท่ีแพรร่ะบาดทั่วประเทศ ประเด็นท่ี
กล่าวนีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยงุราคาทองค าไวไ้ด ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งและขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้น
เดือนเม.ย. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18/05/2565 11:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.10 1,808.90 -5.20 -0.29 

Spot Silver ($) 21.60 21.51 -0.09 -0.42 

เงนิบาท (฿/$) 34.53 34.63 0.10 0.29 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 29,700 -200 -0.67 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.51 112.02 -0.49 -0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 103.30 103.41 0.11 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.0551 1.0530 0.00 -0.20 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,794   1,778  1,760 

       1,836   1,851  1,868 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,836-1,851 

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

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ยเูครนล่ันไม่ยอมเสยีดนิแดนใหรั้สเซยีเพือ่แลกสันตภิาพ ส านกัข่าวยคูรนิฟอรม์ของรฐับาลยเูครนรายงานวา่ นายมิไคโล โปโดลยกั ที่ปรกึษาของป

ธน.โวโลดิเมียร ์เซเลนสกีและผูน้  าคณะเจรจาสนัติภาพกบัรสัเซียเปิดเผยว่า ยเูครนจะไม่ยอมแลกดินแดนของตนเพื่อขอ้ตกลงสนัติภาพกับรสัเซีย นายโป

โดลยกักล่าวว่า "เป็นเรื่องที่ยอมรบัไม่ไดเ้ลยส าหรบัเราที่จะใหอ้ะไรแก่รสัเซีย และแสรง้ท าเป็นว่า สงครามคลี่คลายไดโ้ดยง่าย" นายโป โดลยกัเสริมว่า พล

เรอืนชาวยเูครนจ านวนมากทัง้ถกูสงัหารหรอืถกูล่วงละเมิดในความขดัแยง้ครัง้นี ้จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะอ่อนขอ้กบัรสัเซีย นายโปโดลยกัยงัปฏิเสธที่จะลง

นามในขอ้ตกลงกบัรสัเซียที่คลา้ยกบัขอ้ตกลงสนัติภาพมินสก ์โดยระบวุ่าจะน าไปสูภ่าวะที่แช่แข็งความขดัแยง้เอาไว ้(Frozen conflict) แตไ่ม่เกิดสนัติภาพ

ที่ยั่งยืน 

 (+) GDP ญี่ปุ่นหดตัว 1% ใน Q1 เหตุโอมิครอนระบาดฉุดการใช้จ่ายผู้บริโภค ส  านกังานคณะรฐัมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ผลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2565 หดตวัลง 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี เน่ืองจากผลกระทบของไวรสัโควิด -19 สายพนัธุโ์อมิครอนที่แพร่ระบาดทั่ว

ประเทศ นอกจากนี ้ปัญหาห่วงโซอ่ปุทาน และราคาน าเขา้ที่ปรบัตวัสงูขึน้ยงัไดเ้พิ่มแรงกดดนัต่อภาคธุรกิจและภาคครวัเรอืน ทัง้นี ้การท่ีตวัเลข GDP หดตวั

ลงติดต่อกนัยาวนานถึง 4 ไตรมาสเน่ืองจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจญ่ีปุ่ นลา้หลงัเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆ 

ทั่วโลกที่ก าลงัฟ้ืนตวัขึน้ 

 (-) "พาวเวล" ย า้เฟดพร้อมขึน้ดอกเบีย้สูงสุดเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่สกัดเงนิเฟ้อ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดจะ

ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุเท่าที่จ  าเป็น เพื่อควบคมุเงินเฟ้อไม่ใหพุ้่งขึน้รุนแรงจนสรา้งความเสียหายต่อรากฐานของเศรษฐกิจ "สิ่งที่ เราตอ้งการเห็นคือ

อตัราเงินเฟ้อที่ชะลอตวัลงอย่างชดัเจน และเราจะด าเนินนโยบายคมุเขม้ดา้นการเงินไปจนกว่าจะเห็นสิ่งนัน้ หากเราไม่เห็นว่าเงินเฟ้อชะล อตวัลงตามที่

คาดหวงัไว ้เราก็จะใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงินที่แข็งกรา้วมากขึน้อีก" นายพาวเวลกล่าวสนุทรพจนใ์นงานสมัมนา Future of Everything Festival ซึง่จดั

ขึน้โดยหนงัสือพิมพว์อลลส์ตรที เจอรน์ลัในวนัองัคารตามเวลาสหรฐั (17 พ.ค.) นายพาวเวลยงักล่าวดว้ยว่า "การบรรลเุป้าหมายเพื่อสรา้งเสถียรภาพดา้น

เงินเฟ้อนัน้ ถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก และเป็นภารกิจที่เฟดจะตอ้งด าเนินการเน่ืองจากเศรษฐกิจ ประชาชน และภาคธุรกิจ ไม่สามารถเดินหนา้ต่อไปได ้

หากเงินเฟ้อไรเ้สถียรภาพ 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 71.71 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกเชา้นี ้โดยปรบัตวัตามทิศทางดชันีดาว

โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดพุ่งขึน้กว่า 400 จุดในวันอังคาร (17 พ.ค.) หลังสหรฐัเปิดเผยยอดคา้ปลีกที่แข็งแกร่ง และบริษัทจดทะเบียนรายงานผล

ประกอบการที่ดีเกินคาด ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 20,674.23 จดุ เพิ่มขึน้ 71.71 จดุ หรอื +0.35% 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 191.40 จุด ขานรับความหวังการท่องเทีย่วฟ้ืน ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้

โดยไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึน้ของดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัเมื่อคืนวานนี ้และนักลงทุนไดเ้ขา้ชอ้นซือ้หุน้ดา้นสันทนาการจากความหวงั ที่เพิ่มขึน้

เก่ียวกบัการฟ้ืนตวัของอปุสงคด์า้นการเดินทาง หลงัจากรฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่จะเริม่ทดลองรบักรุป๊ทวัรต์่างชาติขนาดเลก็ในปลายเดือนนี ้ส  านกัข่าวเกียว

โดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,851.15 จดุ เพิ่มขึน้ 191.40 จดุ หรอื +0.72% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้เชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มขนสง่ทาง

อากาศ, กลุม่เครือ่งมือชั่งตวงวดั และกลุม่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

 (-) FDA สหรัฐไฟเขียวใช้วัคซีนไฟเซอรเ์ข็มบูสเตอรใ์นกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั ไดอ้นมุตัิการ

ขึน้ทะเบียนใชง้านในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ใหก้บัวคัซีนป้องกนัโควิดของบริษัทไฟเซอร-์ไบออนเทคเข็มบสูเตอรใ์นเด็กอาย ุ5-11 ปีที่ไดร้บัวคัซีน 2 เข็มแรก

แลว้อย่างนอ้ย 5 เดือน ทัง้นี ้การอนมุตัิของ FDA มีขึน้ในวนัองัคาร (17 พ.ค.) ซึ่งจะท าใหผู้ท้ี่มีอายตุัง้แต่ 5 ปีขึน้ไปสามารถไดร้บัวคัซีนเข็มบสูเตอรไ์ดอ้ย่าง

นอ้ย 1 เข็ม ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ไฟเซอรไ์ดย่ื้นขออนมุตัิต่อ FDA ไปเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา โดยอา้งขอ้มลูของบรษัิทที่แสดงใหเ้หน็ว่า วคัซีนเข็มที่ 3 

ของไฟเซอรน์ัน้เพิ่มระดบัแอนติบอดีในการตา้นไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนไดถ้ึง 36 เทา่ในกลุม่ช่วงอายดุงักลา่ว 

 

 

 

 

 
ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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.   0.9%** 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.   9.1% 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 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 13 พ.ค. 2565 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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