
  

13 พฤษภาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,811.99-1,828.69 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดปรับลดลงถึง 30.09 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับ
แรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ เน่ืองจากการคมุเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวของเฟด กระตุ้นแรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั รวมถึง
คา่เงินปอนด์ท่ีร่วงลงสูร่ะดบัต ่าสดุในรอบ 2 ปีเมื่อเทียบกบัดอลลาร์ ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัหนุนจากส านกังานตรวจคนเข้าเมืองแห่งาาติ ระบวุ่าจะจ ากดัการเดินทางท่ีไม่
จ าเป็นของพลเมืองจีน รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมติัเอกสารเดินทางเข้า -ออกประเทศ เพื่อป้องกนัการระบาดของไวรัสในประเทศ อีกทัง้รัฐบาลเกาหลีใต้
เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจ ประจ าเดือนพ.ค. โดยระบวุา่ เศรษฐกิจเกาหลีใต้ก าลงัเผาิญกบัการาะลอตวัของยอดสง่ออก รวมทัง้การทรุดตวัด้านการลงทนุ และอตัราเงิน
เฟ้อท่ีสงูขึน้ อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเาียต่างพากนัปิดปรับตวัขึน้ เน่ืองจากนกัลงทุนเข้าา้อนซือ้หุ้นหลงัร่วงลงต่อเน่ืองในา่วงสปัดาห์นี ้นอกจากนี ้นายเจอโรม 
พาวเวล กล่าวว่าเขาไม่สามารถให้สญัญาได้ว่าจะท าให้เศรษฐกิจาะลอตวัลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจัยท่ีกดดนัต่อราคา
ทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ทัง้คาดการณ์ความเา่ือมัน่ผู้บริโภค และอตัราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.จาก UoM ทัง้นีแ้นะน าเปิดสถานะขายหาก
ราคาไม่ผา่นโซน 1,840 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผา่นได้ให้รอไปขายบริเวณต้านส าคญัโซน 1,858 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวรับประเมินไว้บริเวณ 1,805-1,786 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ควรวางแผนการลงทนุอย่างรอบคอบเน่ืองจากตลาด TFEX ปิดท าการวนัจนัทร์ 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
13-05-2565 17:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.50 1,820.01 -1.49 -0.08 

Spot Silver ($) 20.67 20.80 0.13 0.63 

เงนิบาท (฿/$) 34.74 34.76 0.03 0.07 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,450 30,050 -400 -1.31 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.14 109.09 1.95 1.82 

ดชันดีอลลาร ์ 104.75 104.80 0.05 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.0382 1.0379 0.00 -0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,805    1,786   1,768 

        1,840    1,858   1,872 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,840-1,858 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,805-1,786 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,858 

 

 

 

 



 

 

 (+) โอเปกหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 65 หวั่นผลกระทบมาตรการคุมโควิด กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน า้มัน (โอเปก) ปรับลดคาดการณ์การขยายตวั
ของเศรษฐกิจและความต้องการใา้น า้มนัทัว่โลกในปีนี ้โดยให้เหตผุลวา่เกิดจากท่ีหลายประเทศใา้มาตรการท่ีเข้มงวดในการสกดัโรคโควดิ-19 รวมทัง้ความตงึ
เครียดทางภมูิรัฐศาสตร์ ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า โอเปกระบใุนรายงานตลาดน า้มนัประจ าเดือนว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตวั 3.5% ในปี 2565 ปรับ
ลดลงจาก 3.9% ท่ีโอเปกคาดการณ์ไว้เม่ือเดือนท่ีแล้ว เน่ืองจาก "ความตงึเครียดทางภมูิรัฐศาสตร์ , โรคโควดิ-19 แพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง, อตัราเงินเฟ้อพุ่ง
สงู, ปัญหาห่วงโซอุ่ปทานเลวร้ายลง, หนีส้าธารณะอยู่ในระดบัสงูในหลายภูมิภาค และการท่ีธนาคารกลางในหลายประเทศมีแนวโน้มคมุเข้มนโยบายการเงิน 
ซึ่งรวมถึงสหรัฐ, สหราาอาณาจักร, ญ่ีปุ่ น และกลุ่มประเทศยุโรป" ทัง้นี ้โอเปกคาดการณ์ว่า ความต้องการใา้น า้มันในปี 2565 จะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางภมูิรัฐศาสตร์ในยโุรปตะวนัออก รวมทัง้มาตรการท่ีเข้มงวดในการสกดัโรคโควิด-19 

 (+) จีนห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศ หวั่นน าเข้าเชือ้โควิด -19 ส านกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานในวนันีว้่า กระแสต่อต้านในจีนทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึน้เก่ียวกบัมาตรการห้ามประาาานเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งบ่งาีว้่า ประาาานนัน้มีความไม่พอใจเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ จากการใา้ มาตรการล็อก
ดาวน์ รวมถึงนโยบายสกัดโควิด-19 ท่ีเข้มงวดของรัฐบาลจีน ทัง้นี ้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งาาติ (NIA) ระบุว่า จะจ ากัดการเดินทางท่ีไม่จ าเป็นของ
พลเมืองจีน รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติเอกสารเดินทางเข้า-ออกประเทศ เพ่ือป้องกันการระบาดของไวรัสในประเทศ โดยจีนเดินหน้าเพิ่มความ
เข้มงวดในการสกดัโควิด-19 มาตัง้แต่การระบาดา่วงแรก ๆ ขณะที่นครเซี่ยงไฮ้ยงัคงล็อกดาวน์ล่วงเข้าสู่สัปดาห์ท่ี 6 และประาาานในกรุงปักกิ่งวิตกว่า พวก
เขาอาจจะเผาิญกบัการล็อกดาวน์ด้วยเา่นกนั 

 (+) เกาหลีใต้กังวลส่งออกชะลอตัว-เงนิเฟ้อสูงกระทบเศรษฐกิจ รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานเศรษฐกิจ หรือ กรีนบุ๊ค (Green Book) ประจ าเดือน
พ.ค.ในวนันี ้(13 พ.ค.) โดยระบุวา่ เศรษฐกิจเกาหลีใต้ก าลงัเผาิญกบัการาะลอตวัของยอดส่งออก รวมทัง้การทรุดตวัด้านการลงทนุ และอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้ 
แม้วา่การอปุโภคบริโภคและการจ้างงานเร่ิมฟืน้ตวัขึน้แล้วก็ตาม ถึงแม้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงัของเกาหลีใต้ระบุในรายงานดงักล่าวว่า การจ้างงานใน
ระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ส่งสญัญาณฟื้นตวัอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี ยงัคงมีความกังวลเก่ียวกับการลงทุนท่ีทรุดตวัลง และการส่งออกท่ีฟื้นตวัอย่ าง
จ ากดั เน่ืองจากความเส่ียงด้านภมูิรัฐศาสตร์ในยโุรป และปัญหาหว่งโซอ่ปุทานท่ียืดเยือ้ ในขณะที่อตัราเงินเฟ้อก็ยงัคงพุ่งขึน้อย่างต่อเน่ือง 

 (-) "พาวเวล" ไม่การันตีเศรษฐกิจแบบซอฟต์แลนดิง้ ขณะมุ่งเดินหน้าคุมเงนิเฟ้อ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวเตือน
ในวนัพฤหสับดี (12 พ.ค.) ว่า การควบคมุเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ก็ยังคงเป็นภารกิจท่ีเขาให้ความส าคญัสูงสุด นายพาวเวลระบุว่า 
เขาไม่สามารถให้สญัญาได้ว่าจะท าให้เศรษฐกิจาะลอตวัลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ soft landing ในขณะท่ีเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือควบคุมเงิน
เฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ใกล้แตะระดบัสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี นายพาวเวลให้สมัภาษณ์กบัเว็บไซต์ Marketplace วา่ตลาดแรงงานท่ีตงึตวัจะผลกัดนัค่าแรงเพิ่มขึน้ และ
การหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ีมกัจะเกิดขึน้หลงัจากการใา้นโยบายท่ีเข้มงวดจะเป็นความท้าทาย 

 (-) ญ่ีปุ่นให้ค าม่ันอัดฉีด 5 พันล้านดอลล์ช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาสู้โควิด ในระหว่างการประาุมสุดยอดระดบัโลกท่ีมุ่งเป้าเพ่ือรับมือการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 นายคิาิดะได้กล่าวผ่านทางวิดีโอว่า ญ่ีปุ่ นจะยงัคงส่งเสริมการฉีดวคัซีนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีโลกจะได้เห็นการแพร่ระบาดสิน้สุดลง 
ขณะเดียวกนัเขาได้ให้ค ามัน่ว่า ญ่ีปุ่ นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขโลกเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการแพร่ระบาดในอนาคต นายคาิิดะระบุ
ว่า ความา่วยเหลือมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ของญ่ีปุ่ นนัน้ประกอบด้วยเงินสมทบส าหรับโครงการโคแวกซ์ (COVAX) อีกทัง้ญ่ีปุ่ นจะส่งมอบเงินมากถึง 200 
ล้านดอลลาร์ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ น (JICA) ทัง้นีรั้ฐบาลสหรัฐซึง่เป็นเจ้าภาพการประาุมระบุวา่ การประาุมสุดยอดครัง้นีซ้ึง่จดั
ขึน้เป็นครัง้ที่ 2 นัน้ มีการให้ค ามัน่สญัญาเก่ียวกบัความา่วยเหลือด้านการเงินรวมกวา่ 3 พนัล้านดอลลาร์ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวกจากแรงซือ้คืน ขณะนลท.จับตาเงินเฟ้อ-ดอกเบีย้ ตลาดหุ้นเอเาียปิดภาคเา้าปรับตวัขึน้ เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าา้อนซือ้
หุ้นหลังร่วงลงต่อเน่ืองในา่วงสัปดาห์นี ้ขณะท่ีนักลงทนุจบัตาภาวะเงินเฟ้อและการด าเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด ) โดยตลาดหุ้นจีน 
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเพิ่มขึน้ 29.29 จุด หรือ +0.96% ได้แรงหนุนจากการท่ีหน่วยงานของรัฐบาลจีนยังคงให้ค ามั่นว่าจะเดินหน้าสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดพุ่ง 518.43 จุด หรือ +2.68%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ง 678.93 จุด หรือ +2.64% ขานรับผลประกอบการแกร่ง 
และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ หุ้นโซลปิดบวก 54.16 จดุ หรือ +2.12% รับแรงา้อนซือ้หลงัตลาดร่วง 8 วนัตดิ  

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 9 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดาันีความเา่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix  
 

-22.6** -18.0 

 21.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าและยอดค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3%** 2.3% 

วนัองัคารท่ี 10 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ความเา่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -29.5** -43.0 

 16.00น. เยอรมนี ความเา่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   -34.3** -41.0 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดาันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือน เม.ย.   93.2** 93.2 

วนัพธุท่ี 11 พ.ค. ทัง้วนั ทัง้หมด OPEC Meetings   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน เม.ย.   0.3%** 1.2% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน เม.ย.   0.6%** 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   8.5M** 1.3M 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   0.8%** 1.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน เม.ย.   0.5%** 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดาันีราคาผู้ผลิต (Core PPI) เดือน เม.ย.   0.4%** 1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   203K** 200K 

วนัศกุร์ท่ี 13 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน มี.ค.   -1.8%** 0.7% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเา่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   64.1 65.2 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 06 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


