
  

18 พฤษภาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1,807.10-1,820.08 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัเมื่อวานนีปิ้ดลดลง 8.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีแรงกดดนัมาจาก
สหรัฐเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีดีเกินคาด ทัง้ยอดค้าปลีกพืน้ฐาน และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจัยช่วยหนุนจาก ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า 
เกาหลีเหนือเตรียมทดสอบยิงขีปนาวธุข้ามทวีป (ICBM) ในอีก 48-96 ชัว่โมงข้างหน้า ซึ่งตรงกบัก าหนดการของปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐในการเดินทางเยือนภูมิภาค
เอเชียเป็นครัง้แรกนับตัง้แต่เข้ารับต าแหน่งเมื่อปีท่ีแล้ว ประกอบกบันายมิไคโล โปโดลยัก ท่ีปรึกษาของปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกีและผู้น าคณะเจรจาสนัติภาพกับ
รัสเซีย เผยยเูครนจะไมย่อมแลกดินแดนของตนเพื่อข้อตกลงสนัติภาพกบัรัสเซีย อย่างก็ตามด้านนายเจอโรม พาวเวล ปธ.เฟด ยืนยนัว่าจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้สงูสดุ
เท่าท่ีจ าเป็น เพื่อควบคมุเงินเฟ้อไมใ่ห้พุง่ขึน้รุนแรง นอกจากนีผ้ลส ารวจผู้จดัการกองทนุของแบงก์ ออฟ อเมริกา บง่ชีว้า่นกัลงทนุเลือกท่ีจะืือเงินสดมากกวา่ท่ีจะน าไป
ลงทนุ เน่ืองจากกงัวลเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลง และอตัราเงินเฟ้อพุง่สงูขึน้ ประเด็นดงักลา่วอาจเป็นปัจจยัลบต่อทองค าได้ คืนนีใ้ห้รอติดตามตวัเลขเศรษฐกิจ
ของสหรัฐ จะเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างและข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย. ทัง้นีพ้ิจารณาโซน 1,836-1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในการเปิดสืานะขาย (ตดัขาดทุน
หากผา่น 1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) ทัง้นี ้หากราคาออ่นตวัลง แนะน าทยอยปิดสืานะขายท าก าไร หากราคาไมห่ลดุบริเวณ 1,803-1,794 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
18-05-2565 16:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.10 1,818.79 4.69 0.26 

Spot Silver ($) 21.60 21.71 0.11 0.51 

เงนิบาท (฿/$) 34.53 34.60 0.07 0.20 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,900 29,800 -100 -0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.51 112.99 0.48 0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 103.30 103.60 0.30 0.29 

เงนิยโูร (€/$) 1.0551 1.0517 0.00 -0.32 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,794    1,778   1,760 

        1,836    1,851   1,868 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,836-1,851 

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

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

 



 

 

 (+) ฟินแลนด์-สวีเดนสมัครสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการ ฟินแลนด์และสวีเดนได้ย่ืนค าร้องขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติก

เหนือ หรือนาโต (NATO) อย่างเป็นทางการในวนันี ้(18 พ.ค.) ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัรัสเซียรุกรานยูเครน นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในภูมิทัศน์

ความมัน่คงของยุโรป เพราะฟินแลนด์ไม่เลือกข้างมาหลายทศวรรษ ส่วนสวีเดนก็ไม่เลือกข้างมาสองศตวรรษแล้ว การสมคัรเข้าร่วมดงักล่าวมีขึน้หลงันกัรบยูเครน

กวา่ 250 คนยอมจ านนตอ่กองทพัรัสเซียท่ีโรงงานเหลก็อาซอฟสตลัในเมืองมาริอโูพลหลงัต่อต้านอยู่นานหลายสปัดาห์ เป็นการสิน้สดุการบกุโจมตีท่ีรุนแรงท่ีสดุของ

รัสเซียในยเูครน  

 (+) WHO จีส้อบรัสเซียโจมตีสถานพยาบาลยูเครนกว่า 200 ครัง้ นายฮนัส์ คลจู ผู้อ านวยการประจ าภมูิภาคยโุรปของ WHO กลา่ววา่ "WHO สามรืบนัทึกเหตุ

โจมตีได้ืึง 226 ครัง้ นับตัง้แต่รัสเซียบุกโจมตียูเครนเมื่อวนัท่ี 24 ก.พ. พร้อมกล่าวว่า มีผู้ เสียชีวิตอย่างน้อย 75 รายและบาดเจ็บอีก 49 รายจากการโจมตี" ทัง้นี ้

นายคลจูแืลงต่อสื่อมวลชน ณ ศนูย์ข่าวประจ ากรุงเคียฟวา่ "การโจมตีเหล่านีไ้ม่ืูกต้องและไม่อาจยอมรับได้ พวกเขาจะต้องืูกสอบสวน" และ เสริมว่า "WHO จะ

เข้าร่วมการสอบสวนท่ีเกิดขึน้ในอนาคต" 

 (+) เกาหลีเหนือจ่อทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ช่วงไบเดนเดินทางเยือนเอเชีย  ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานในวนัองัคาร (17 พ.ค.) โดยอ้างค ากล่าวของ

เจ้าหน้าท่ีด้านข่าวของสหรัฐระบวุา่ เกาหลีเหนือเตรียมทดสอบยิงขีปนาวธุข้ามทวีป ( ICBM) ในอีก 48-96 ชัว่โมงข้างหน้า ซึ่งตรงกบัก าหนดการของปธน.โจ ไบเดน

แห่งสหรัฐในการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชีย ปธน.ไบเดนมีแผนการเดินทางไปเยือนญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้เป็นเวลา 5 วนัโดยเร่ิมตัง้แต่วนัศกุร์นี ้(20 พ.ค.) ซึ่งนบัเป็น

การเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เข้ารับต าแหน่งเมื่อปีท่ีแล้ว โดยการเดินทางดงักลา่วเกิดขึน้ท่ามกลางความกงัวลว่า เกาหลีเหนือก าลงัเตรียมท่ี

จะทดลองอาวธุนิวเคลียร์เป็นครัง้แรกในรอบหลายปี 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อยเทยีบเยน นักลงทุนจับตาแนวโน้มดอกเบีย้เฟด  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัเงินเยน ในการซือ้ขายท่ี

ตลาดโตเกียวช่วงเช้านี ้ขณะจบัตาแนวโน้มการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันี ้ตามเวลาโตเกียว 

ดอลลาร์เคลื่อนไหวท่ี 129.17-129.18 เยน เทียบกบั 129.29-129.39 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 129.39-129.41 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

 (+) อังกฤษเผยเงินเฟ้อพุ่ง 9% ในเดือนเม.ย. สูงสุดในรอบ 40 ปี ส านกังานสืิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยในวนันี ้(18 พ.ค.) ว่า ดชันีราคาผู้บริโภค 

(CPI) ขององักฤษพุ่งแตะระดบั 9% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งนบัเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี เน่ืองจากราคาอาหารและพลงังานเพิ่มสงูขึน้ ท าให้วิกฤติค่า

ครองชีพขององักฤษทวีความรุนแรงย่ิงขึน้ เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 2.5% ในเดือนเม.ย. ต ่ากวา่การคาดการณ์ืึงการปรับขึน้ 2.6% เมื่อเทียบรายเดือน

และ 9.1% เมื่อเทียบรายปีในผลส ารวจนกัเศรษฐศาสตร์ของส านกัข่าวรอยเตอร์ ดชันี CPI ท่ีเพิ่มขึน้ 9% เมื่อเทียบรายปีนีเ้ป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่มีการเร่ิมต้นเก็บ

ข้อมลูในปี 2532 โดยสูงกว่าสืิติเดิมท่ี 8.4% ในเดือนมี.ค. 2534 และสงูกว่าระดบั 7% ในเดือนมี.ค. 2565 ตัง้แต่วนัท่ี 1 เม.ย.ท่ีผ่านมา หน่วยงานก ากบัดแูลด้าน

พลงังานขององักฤษได้เพิ่มเพดานราคาพลงังานภาคครัวเรือน 54% หลงัราคาพลงังานพุง่ขึน้ รวมืึงการปรับตวัขึน้เป็นประวติัการณ์ของราคาก๊าซโลก 

 (-) ผลส ารวจชีนั้กลงทนุถือครองเงนิสดสูงสุดในรอบ 20 ปี เหตุกังวลศก.-เงนิเฟ้อ ผลส ารวจผู้จดัการกองทุนของแบงก์ ออฟ อเมริกาบ่งชีว้า่ นกัลงทุนเลือกท่ี

จะืือเงินสดมากกว่าท่ีจะน าไปลงทุนท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ รวม ทัง้ความกังวล

เก่ียวกบัภาวะ Stagflation หรือภาวะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวัลงและอตัราเงินเฟ้อพุ่งสงูขึน้ ส านกัขา่วบลมูเบิร์กรายงานวา่ ผลส ารวจดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ นกัลงทุน

ขาดความเช่ือมัน่ในตลาดหุ้นทัว่โลกซึ่งทรุดตวัลงรายสปัดาห์ติดต่อกนัยาวนานท่ีสดุนบัตัง้แต่เกิดวิกฤตการเงินโลก เน่ืองจากความกงัวล เก่ียวกบัธนาคารกลางทั่ว

โลกท่ีเร่ิมหนัมาคมุเข้มนโยบายการเงินเพื่อควบคมุเงินเฟ้อ 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข้อมูลค้าปลีกสหรัฐแขง็แกร่ง หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนนุจากตวัเลขค้าปลีกเดือนเม.ย.อนัแข็งแกร่งในสหรัฐ

และการปรับลดลงของตวัเลขว่างงานในยุโรป อย่างไรก็ดี ความเช่ือมั่นนักลงทุนมีแนวโน้ มได้รับผลกระทบจากความเห็นเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 

เก่ียวกบัความพยายามในการสกดัเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 439.28 จุด เพิ่มขึน้ 0.31 จุด หรือ +0.07% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี

เปิดตลาดวันนีท่ี้ 14,197.18 จุด เพิ่มขึน้ 11.24 จุด หรือ +0.08% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้ นฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 6,440.30 จุด เพิ่มขึน้ 10.11 จุด หรือ 

+0.16% 

  

 

 

 

 

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.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   200K 203K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

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

 
 

 

 


