
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปรบัตวัเพิ่มขึน้ถึง 25.20 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัท่ีออกมา “แย่เกินคาด” ทกุรายการ  
ไม่ว่าจะเป็นตวัเลขผูย่ื้นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกท่ีเพิ่มขึน้เกินคาดสู่ระดบั 218,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนม.ค.,ยอดขายบา้นมือสอง
ลดลงเกินคาดสู่ระดบั 5.61 ลา้นยูนิตในเดือนเม.ย. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย .2020 และดชันีชีน้  าเศรษฐกิจ Leading Economic Index 
(LEI) จาก Conference Board ท่ีปรบัตัวลง 0.3% ในเดือนเม.ย. สวนทางกับนักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าดัชนีจะทรงตัวในเดือนเม.ย.ขณะท่ีวันนีร้าคาทองค าช่วงเช้า
เคลื่อนไหวในทิศทาง Sideway อยู่ภายในกรอบแคบ 1,836.30-1,844.47 ดอลลารต์่อออนซ ์มีปัจจยัหนนุจากนายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัประณาม
รสัเซียว่า ใชอ้าหารเป็นเครื่องมือในการโจมตียเูครน โดยเอาการส่งออกอาหารจากยเูครนเป็นตวัประกนัเพื่อต่อรองกบัยเูครนและคนทั่วโลก  ประกอบกบั ประธานาธิบดีโจ 
ไบเดน ผูน้  าสหรฐั เปิดท าเนียบขาวตอ้นรบันายกรฐัมนตรแีมกดาเลนา แอนเดอรส์สนั ผูน้  าสวีเดน และประธานาธิบดีเซาลี นีนิสเตอ ผูน้  าฟินแลนด ์หลงัจากท่ีทัง้สองประเทศ
ไดย่ื้นสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกขององคก์ารสนธิสัญญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ดา้นตลาดหุน้ในฝ่ังเอเชียเปิดบวกในเชา้นีจ้ากแรงชอ้นซือ้ ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตา
การเปิดเผยอตัราดอกเบีย้เงินกู ้LPR ประเภท 1 ปี และประเภท 5 ปีของจีนในเชา้วนันี ้โดยคาดว่าจีนจะปรบัลดอตัราดอกเบีย้ลง เพื่อเพิ่มดีมานดก์ารขอสินเช่ือเพื่อพยุง
เศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงหลงัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประเด็นท่ีกล่าวนีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามตวัเลขทาง
เศรษฐกิจของฝ่ังยโุรป เยอรมนีจะเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย. ดา้นองักฤษเปิดเผยยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 พฤษภาคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
20/05/2565 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,840.90 1,842.63 1.73 0.09 

Spot Silver ($) 21.89 21.87 -0.02 -0.09 

เงนิบาท (฿/$) 34.45 34.47 0.02 0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 30,050 150 0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 111.21 111.34 0.13 0.12 

ดชันดีอลลาร ์ 102.87 102.94 0.07 0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.0582 1.0573 0.00 -0.09 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,823   1,807  1,786 

       1,857   1,875  1,889 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือหากไม่หลดุ 1,823 

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

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,823 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "บลิงเกน" ประณามรัสเซียใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือกดดันโลกปมสงครามยูเครน นายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัประณาม

รสัเซียวา่ ใชอ้าหารเป็นเครื่องมือในการโจมตียเูครน โดยเอาการสง่ออกอาหารจากยเูครนเป็นตวัประกนัเพื่อต่อรองกบัยเูครนและคนทั่วโลก ทัง้นี ้นายบลิง

เกนไดเ้รยีกรอ้งในที่ประชมุของคณะมนตรคีวามมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ใหร้สัเซียเลิกปิดลอ้มท่าเรอืต่างๆ ในยเูครน "ดเูหมือนรฐับาลรสัเซียจะ

คิดว่า การใชอ้าหารเป็นอาวธุนัน้จะช่วยใหบ้รรลเุป้าหมายซึ่งการบุกยูเครนไม่อาจท าได ้นั่นคือการท าลายลา้งจิตวิญญาณของชาวยูเครน โดยกองทพั

รสัเซียจบัอาหารส าหรบัชาวยเูครนและชาวโลกหลายลา้นคนไวเ้ป็นตวัประกนั" นายบลิงเกนกลา่ว 

 (+) "ไบเดน" เปิดท าเนียบขาวต้อนรับผู้น าฟินแลนด-์สวีเดน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั เปิดท าเนียบขาวตอ้นรบันายกรฐัมนตรแีมกดาเลนา 

แอนเดอรส์สนั ผูน้  าสวีเดน และประธานาธิบดีเซาลี นีนิสเตอ ผูน้  าฟินแลนด ์ในวนันี ้หลงัจากที่ทัง้สองประเทศได้ย่ืนสมคัรเขา้รว่มเป็นสมาชิกขององคก์าร

สนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เมื่อวานนี ้"ในวนันี ้ผมมีความภาคภมูิใจที่จะประกาศว่าสหรฐัใหก้ารสนบัสนนุพวกเขาในการเขา้ รว่มนาโต" 

ปธน.ไบเดนกล่าว พรอ้มกับระบุว่า เขาจะเรียกรอ้งใหส้ภาคองเกรสใหก้ารอนุมัติสมาชิกภาพของฟินแลนดแ์ละสวีเดนในนาโตโดยเร็วที่สุด ทางดา้น

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย กลา่ววา่ การท่ีฟินแลนดแ์ละสวีเดนเขา้รว่มเป็นสมาชิกนาโตจะไม่เป็นภยัคกุคามตอ่รสัเซียแต่อย่างใด อย่างไรก็

ดี ปธน.ปตูินเตือนวา่ รสัเซียพรอ้มตอบโต ้หากพบวา่มีการตัง้ฐานทพัทางทหารในดินแดนของทัง้สองประเทศ หลงัเป็นสมาชิกนาโต 

 (-) "โกลดแ์มนแซคส"์ เผยราคาคริปโทฯทรุดแทบไม่กระทบความม่ังคั่งภาคครัวเรือนสหรัฐ โกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยว่า แมม้ลูค่าของตลาดครปิโท

เคอรเ์รนซีทั่วโลกสญูหายไปกว่า 3 แสนลา้นดอลลารใ์นสปัดาหท์ี่แลว้ และสญูหายไปมากถึง 1.7 ลา้นลา้นดอลลารใ์นช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา แต่คาดว่า

ผลกระทบที่จะมีต่อความมั่งคั่งของภาคครวัเรือน, การใชจ้่าย และอปุทานดา้นแรงงานในสหรฐันัน้ มีแนวโนม้ที่จะอยู่แค่ในวงจ ากดั ทีมนกัวิเคราะหข์อง

โกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยผลส ารวจระบวุ่า ณ วนัพฤหสับดีที่ 19 พ.ค. ภาคครวัเรอืนของสหรฐัถือครองสกลุเงินครปิโทฯในอตัราส่วน 1 ใน 3 ของตลาดครปิ

โทฯทั่วโลก หรอืประมาณ 4.23 แสนลา้นดอลลาร ์ซึง่บ่งชีว้า่การทรุดตวัของตลาดครปิโทฯเมื่อไม่นานมานี ้ไดส้่งผลกระทบต่อความมั่งคั่งของภาคครวัเรอืน

สหรฐั "ในระดบัที่เลก็นอ้ยมาก" เมื่อเทียบกบัมลูค่าความมั่งคั่งสทุธิของภาคครวัเรอืนสหรฐัซึง่อยู่ที่ระดบั 150 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปี 2564  

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 309.52 จุด นลท.ช้อนซือ้หุ้นหลังร่วงหนัก ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตัวขึน้ในเชา้วนันี ้

เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้หลังดัชนีนิกเกอิร่วงลง 2% เมื่อวานนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดับ 

26,712.36 จดุ พุง่ขึน้ 309.52 จดุ หรอื +1.17% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้เชา้นีน้  าโดยกลุม่ขนส่งทางทะเล, กลุม่โลหะที่ไม่มีสว่นผสมของเหล็ก รวมถึงกลุม่เครื่องมือ

ชั่งตวงวดั 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 350.27 จุด ตามทศิทางหุ้นเอเชียเช้านี ้ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกเชา้นี ้โดยปรบัตวัขึน้ตามทิศทาง

ตลาดหุน้เอเชียเชา้นี ้ขณะที่นักลงทุนจับตาธนาคารกลางจีนประกาศอัตราดอกเบีย้เงินกูลู้กคา้ชัน้ดี (LPR) ในวนันี ้ทัง้นี ้ดชันีฮั่ งเส็งเปิดตลาดที่ระดับ 

20,470.95 จดุ เพิ่มขึน้ 350.27 จดุ หรอื +1.74% 

 (-) ดอลลารแ์ข็งค่าเทยีบเยน หลังกลุ่มผู้น าเข้าญี่ปุ่นซือ้ดอลลเ์พือ่ช าระบัญช ีดอลลารส์หรฐัแข็งค่าแตะกรอบล่างของระดบั 128 เยนในการซือ้ขายที่

ตลาดโตเกียวช่วงเชา้วนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากการที่ผูน้  าเขา้ของญ่ีปุ่ นซือ้ดอลลารเ์พื่อช าระบญัชี ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ ยงวนันีต้ามเวลา

โตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวที่ 128.06-128.07 เยน เทียบกับ 127.78-127.88 เยนที่ตลาดนิวยอรก์ และ 128.22-128.23 เยนที่ตลาดโตเกียว ณ เวลา 

17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

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

วนัพฤหสับดีที่ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

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

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

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (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. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index) เดอืนพ.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   2.6** 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   218K** 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนเม.ย.   5.61M** 5.77M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   -0.3%** 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. 2022 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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