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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,843.81-1,865.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ที่ผ่านมาปิดเพ่ิมขึน้ต่ออีก 4.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับ
แรงหนนุจากการชะลอตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐ หลงัสปัดาห์ที่ผ่านมาตวัเลขเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของสหรัฐออกมาย ่าแย่เกินคาด ฉดุดชันีดาวโจนส์ให้ปิดปรับตวัลงในสปัดาห์ที่
ผ่านมาเป็นสปัดาห์ที่ 8 ติดตอ่กนั ถือเป็นการปรับตวัลงที่ยาวนานที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนเม.ย.1932 สถานการณ์ดงักลา่วหนนุให้ราคาทองค าเคลื่อนไหวใกล้ระดบัสงูสดุในรอบ 1 
สปัดาห์บริเวณ 1,849.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วนันีมี้ปัจจยับวกจากโปแลนด์แสดงการสนับสนนุยเูครน โดยระบุวา่การยกดินแดนเพื่อยตุิสงครามจะเป็นการสร้างความ
เสียหายครัง้ใหญ่ให้กบัฝ่ังตะวนัตก ซึง่ทางด้าน IMF ก็ได้เตือนในทิศทางเดียวกนัวา่ สงครามรัสเซีย-ยเูครนจะท าให้เศรษฐกิจโลกพงั ประกอบกบั นายฟมิูโอฆะ คิชิดะ นายกฯ
ญ่ีปุ่ น และ ปธน.โจ ไบเดน แหง่สหรัฐ มีเตรียมเข้าประชมุ โดยจะเน้นย า้ถึงความเป็นพนัธมิตรที่แข็งแกร่งระหวา่งสหรัฐ-ญ่ีปุ่ น เพ่ือตอบโต้สงครามของรัสเซียในยเูครน รวมทัง้
ท่าทีก้าวร้าวของจีนที่เพิ่มขึน้ และภัยคุกคามจากขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ  อย่างไรก็ตามด้านนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าว่า
เศรษฐกิจสหรัฐจะไมเ่ผชิญกบัภาวะถดถอย ประเด็นดงักลา่วอาจกดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามถ้อยแถลงของนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟด สาขา
แอตแลนตา และนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟด สาขาแคนซสั ซิตี ้ทัง้นีแ้นะน าซือ้ท าก าไรระยะจากการแกวง่ตวัค่อยๆปรับตวัขึน้ โดยมีแนวรับบริเวณ 1,839-1,832 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรแบง่ขายท าก าไรหากราคาทองค าไมผ่่านโซน 1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สถานะซือ้ควรค านึงถึงความเสี่ยงจากแรงขายที่เพ่ิมสงูขึน้ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
23-05-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.60 1,864.66 19.06 1.03 

Spot Silver ($) 21.73 22.16 0.43 1.98 

เงนิบาท (฿/$) 34.41 34.20 -0.22 -0.62 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 30,150 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.54 113.83 1.29 1.15 

ดชันดีอลลาร ์ 102.94 102.15 -0.79 -0.76 

เงนิยโูร (€/$) 1.0561 1.0686 0.01 1.18 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,832    1,811   1,786 

        1,873    1,889   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,839-1,832 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,873 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,832 

 

 

 

 



 

 

 (+) IMF เตือนพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครนท าเศรษฐกิจโลกแตกเป็นเส่ียงๆ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เตือนเศรษฐกิจโลกอาจแตกเป็นเส่ียง 
ๆ จากผลพวงการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดยระบุว่าการสูญเสียบูรณภาพท่ีก่อตวัขึน้ตลอดช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมาจะท าให้โลกยากจนลงและมี ความ
เส่ียงมากย่ิงขึน้ ทัง้นี ้นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อ านวยการ IMF ระบวุ่า นานาประเทศควรลดอุปสรรคทางการค้าเพ่ือบรรเทาภาวะขาดแคลนและลดราคา
สินค้า หลงัจากท่ีกวา่ 30 ประเทศออกมาตรการจ ากดัการค้าในภาคอาหาร พลงังาน และสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ "ต้นทนุของความแตกแยกท่ีเพิ่มขึน้
นัน้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงตอ่นานาประเทศ และประชาชนท่ีมีรายได้ทกุระดบัจะได้รับผลกระทบ" 

 (+) "ไบเดน" จ่อประกาศแผนความร่วมมือเศรษฐกิจ หวังคานอ านาจจีนในเอเชีย  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ เตรียมเปิดเผยแผนความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเชียระหวา่งการเดินทางเยือนภูมิภาค ท่ามกลางการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนท่ีเพิ่มขึน้ การประกาศนโยบายกรอบเศรษฐกิจอินโด-
แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) เป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญในการเยือนภูมิภาคเอเชียของปธน.ไบเดน ซึ่งประกอบด้วยเกาหลีใต้เม่ือ
สปัดาห์ท่ีผ่านมาและญ่ีปุ่ นในสปัดาห์นี ้ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็นระบุวา่ แผนเศรษฐกิจท่ีปธน.ไบเดนจะประกาศวนันีไ้ม่ได้เป็นข้อตกลงทางการค้ารูปแบบเดมิ โดย
การค้าเป็นเพียง "เสาหลกั" เสาหนึ่ง แตจ่ะครอบคลมุด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การสร้างระบบซพัพลายเชนท่ียืดหยุ่นมากขึน้ การส่งเสริมพลงังานสะอาด และการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชนั ขณะท่ีจีนนัน้ได้ท าข้อตกลงทางการค้าหลายฉบบัร่วมกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และพยายามแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทัว่โลกภายใต้
แผนริเร่ิม "หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง" (BRI) 

 (+) ข้าหลวงสิทธิมนุษยชน UN เยือนจีนครัง้แรกในรอบ 17 ปี เล็งตรวจสอบมณฑลซินเจียง นางมิเชล บาเชเลต์ ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนษุยชน
แห่งสหประชาชาติ เร่ิมเดินทางเยือนจีนในวนันี ้โดยนับเป็นข้าหลวงใหญ่ฯ คนแรกท่ีเดินทางเยือนจีนนบัตัง้แต่ปี 2548 ท่ามกลางความกงัวลว่าอาจน าไปสู่
การสนับสนนุแทนท่ีจะเป็นการตรวจสอบข้อมลูด้านสิทธิมนษุยชนของจีนอย่างละเอียด ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในระหว่างการเดินทางเยือน จีนเป็น
เวลา 6 วนั นางบาเชเลต์จะเดินทางเยือนมณฑลซินเจียง ซึง่ส านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนษุยชนแหง่องค์การสหประชาชาติ (OHCHR) ระบเุม่ือปีท่ีแล้ว
วา่ มีชนกลุ่มน้อยมสุลิมอยุกร์ูส่วนใหญ่ถกูควบคมุตวั ทารุณกรรม และถกูบงัคบัใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย 

 (+) ปักกิ่งพบผู้ติดโควิดใหม่มากสุดในระลอกนี ้ปชช.กังวลล็อกดาวน์อีกครัง้ กรุงปักกิ่งรายงานจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 มากเป็นประวตัิการณ์ใน
ระลอกปัจจุบนั ท าให้เกิดความกงัวลว่าปักกิ่งอาจล็อกดาวน์อีกครัง้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีพยายามก าจดัการแพร่ระบาดของโควดิในชุมชน ปักกิ่งรายงานพบผู้
ติดเชือ้ 99 รายในวนัอาทิตย์ (22 พ.ค.) เพิ่มขึน้จาก 61 รายในวนัเสาร์ (21 พ.ค.) แม้จ านวนผู้ติดเชือ้รวมยงัต ่า แต่น่ีนบัเป็นหนึ่งในการพบผู้ติดเชือ้รายใหม่
ครัง้ใหญ่ท่ีสดุนบัตัง้แตเ่ร่ิมเกิดการแพร่ระบาด โดยส่วนใหญ่ยงัพบผู้ตดิเชือ้ใหม่วนัละประมาณ 50 ราย 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าลงเทียบเยน ตลาดยังไม่มีปัจจัยชีน้ าชัดเจน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงแตะกรอบล่าง 127 เยนในรอบการซือ้ขายท่ีตลาดโกเกียวช่วง
เช้าวนันี ้โดยตลาดยงัไม่มีปัจจัยชีน้ าการซือ้ขายชดัเจน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไห วท่ี 127.34-127.37 
เยน เทียบกบั 127.87-127.97 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.92-127.94 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวนัศกุร์ท่ี 20 พ.ค.ที่ผ่านมา 

 (-) นายกฯนิวซีแลนด์เตรียมเยือนสหรัฐ หวังส่งเสริมการค้า-การท่องเที่ยว ส านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดร์ินของนิวซีแลนด์
เตรียมน าคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนสหรัฐในสปัดาห์นี ้ภายใต้กลยุทธ์พลิกฟืน้ความสมัพนัธ์ของรัฐบาลเพ่ือสนบัสนนุการเติบโตด้านการส่งออกและดงึ
นกัทอ่งเท่ียวเข้าประเทศอีกครัง้หลงัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 แถลงการณ์ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ระบวุา่ คณะผู้แทนการค้าจะส่งเสริมโอกาสทางการค้า
และการท่องเท่ียวในสหรัฐ นายกฯอาร์เดร์ินกล่าววา่ สหรัฐถือเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อนัดบัสามและเป็นตลาดบริการขนาดใหญ่ท่ีสดุของนิวซีแลนด์ โดย
เสริมวา่สหรัฐยงัเป็นตลาดนกัทอ่งเท่ียวรายใหญ่อนัดบัสามของนิวซีแลนด์ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อีกด้วย 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข่าวควบรวมธุรกิจในเยอรมนี หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนนุจากตลาดหุ้นเยอรมนี ซึง่ได้รับอานิสงส์
จากการผลกัดนัการท าข้อตกลงควบรวมกิจการในกลุ่มธุรกิจบริษัทซีเมนส์ เอจี ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 432.85 จุด เพิ่มขึน้ 1.75 จุด 
หรือ +0.41% หลงัปรับตวัลง 5 สปัดาห์ในรอบ 6 สปัดาห์ เน่ืองจากนกัลงทนุหลีกเล่ียงการลงทนุในสินทรัพย์เส่ียง เพราะหวัน่วิตกเร่ืองเศรษฐกิจถดถอย ดชันี 
DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,179.84 จดุ เพิ่มขึน้ 197.93 จุด หรือ +1.42% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,350.88 จุด 
เพิ่มขึน้ 65.64 จดุ หรือ +1.04% 

 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 23 พ.ค. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.พ.จาก  Ifo  
 

93.0** 91.8 

 23.15น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 24 พ.ค. 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.1 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.3 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.8 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   57.6 57.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.9 55.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.9 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   57.9 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   55.4 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.   750K 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   12 14 

 23.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 25 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.6% 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -3.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 26 พ.ค. 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday :  Ascension Day   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้ที่ 2 จีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   -1.3% -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -1.9% -1.2% 

วนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนเม.ย.  
 

0.6% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  
 

2.0% 2.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.จากUoM  
 

59.1 59.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนพ.ค.จาก UoM  
 

- 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 20 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


