
  

24 พฤษภาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัค่อยๆเคลื่อนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,848.90-1,860.67 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดเพิ่ม 7.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ รับแรง
หนนุมาจากการออ่นค่าของสกลุเงินดอลลาร์ และการแข็งคา่ของสกลุเงินยโูร หลงันางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กลา่วว่ามีแนวโน้มขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนก.ค. 
ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วง หลงันกัลงทนุเมินขา่ว ปธน.โจ ไบเดน แห่งสหรัฐ พิจารณาลดภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน แตก่ลบักงัวลถ้อยค ากลา่วว่า
สหรัฐพร้อมช่วยไต้หวนัหากจีนใช้ก าลงัทหารยึดดินแดน อีกทัง้ ธนาคารยบีูเอส กรุ๊ป และเจพีมอร์แกน เชส ปรับลดคาดการณ์ GDP จีน ปี 2565 เหลือ 3% จาก 4.2% 
และเหลือ 3.7% จาก 4.3% ตามล าดบั หลงัได้รับผลกระทบจากมาตรการสกดัโควิด-19 อย่างไรก็ตามด้าน ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายเูครน เผยว่า ปธน.วลาดิ
เมียร์ ปติูน ผู้น ารัสเซีย เป็นเพียงคนเดียวท่ีต้องการพบ เพื่อยุติสงครามรัสเซียและยเูครน ประเดน็ดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ คืนนีติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้ต้นเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล และดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้ต้นเดือนพ.ค.จากเอสแอนด์พี 
โกลบอล รวมถึงยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย.และดชันีภาคการผลิตจากเฟดสาขาริชมอนด์ ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรในกรอบ โดยเปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรระยะสัน้ในโซน 
1,843-1,832 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,832 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) ปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาไมผ่า่นโซน 1,866-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
24-05-2565 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.60 1,857.16 4.56 0.25 

Spot Silver ($) 21.80 21.85 0.05 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 34.16 34.14 -0.03 -0.07 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,150 30,000 -150 -0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 113.33 112.90 -0.43 -0.38 

ดชันดีอลลาร ์ 102.09 101.95 -0.15 -0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.0690 1.0707 0.00 0.16 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,832    1,811   1,786 

        1,873    1,889   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,843-1,832 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,873 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,832 

 

 

 

 



 

 

 (+) ยูบีเอส-เจพีมอร์แกนหั่นคาดการณ์เศรษฐกิจจีนปี 65 เหตุโควิดระบาด ธนาคารยูบีเอส กรุ๊ป และเจพีมอร์แกน เชส ปรับลดคาดการณ์ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของจีนส าหรับปี 2565 ลงเหลือ 3% จาก 4.2% เม่ือเทียบรายปี โดยอ้างถึงผลกระทบจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ ( Covid 
Zero) แม้เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มฟืน้ตัวในไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี ้เน่ืองจากรัฐบาลปรับเปล่ียนมาตรการจ ากดัโควิด -19 ซึ่งช่วยลดภาวะชะงกังนัของการ
ขนส่งและหว่งโซอุ่ปทาน แต่การฟืน้ตวัไม่น่าจะรวดเร็วเหมือนเม่ือปี 2563 เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอน ขณะเดี ยวกนั เจพีมอร์
แกนได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของจีดีพีจีนส าหรับปี 2565 ลงเหลือ 3.7% จาก 4.3% และคาดวา่จะหดตวัลงอย่างหนกัในไตรมาสที่ 2 เพราะมาตรการ
ควบคมุโรคโควดิ-19 

 (+) ซีอีโอ "ซาอุดี อารามโค" เตือนอุปทานน า้มันโลกหดตัวหลังขาดเม็ดเงินลงทุน นายอามิน นาสเซอร์ ซีอีโอของซาอุดี อารามโค ซึง่เป็นบริษัทน า้มนั
รายใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ออกมาเตือนว่า โลกก าลงัเผชิญกับภาวะอุปทานน า้มันหดตวั เน่ืองจากบริษัทส่วนใหญ่ไม่กล้าลงทุนในธุรกิจภาคนี ้เพราะต้อง
เผชิญกบัแรงกดดนัด้านพลงังานสะอาด นายนาสเซอร์กล่าวเม่ือวานนี ้(23 พ.ค.) ว่า เขายงัคงยึดมัน่ตามแผนการขยายก าลงัการส่งออกน า้มันเป็น 13 ล้าน
บาร์เรล/วนั (bpd) จากปัจจบุนัท่ี 12 ล้าน bpd แม้จะมีการเรียกร้องให้ด าเนินการเร็วขึน้ ทัง้นี ้นายนาสเซอร์ให้สมัภาษณ์กบัส านกัข่าวรอยเตอร์นอกรอบการ
ประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ท่ีเมืองดาวอส โดยระบวุ่า ขณะนีโ้ลกก าลงัด าเนินไปด้วยปริมาณน า้มนัส ารองน้อยกวา่ 2% ซึง่ก่อนโรคโควิด-19 ระบาดนัน้ 
อตุสาหกรรมการบนิบริโภคน า้มนัมากกว่าทกุวนันีถ้งึ 2.5 ล้าน bpd ดงันัน้หากอตุสาหกรรมการบนิเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ อาจท าให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลง เงนิเฟ้อฉุดความเช่ือม่ันนักลงทุน ตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลง เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงกงัวลผลกระทบของสงครามในยเูครน
ท่ีท าให้ราคาสินค้าโภคภณัฑ์ปรับตวัสูงขึน้ และอาจส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีได้รับผลกระทบอยู่ก่อนแล้วจากมาตรการล็อกดาวน์สกดัโควดิ-19 
ในจีน โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 75.93 จุด หรือ -2.41% ตลาดเมินสหรัฐส่งสญัญาณยุติสงครามการค้า ไปรับข่าวสหรัฐปกป้องไต้หวนัหาก
ถูกจีนยึด, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งปิดลบ 357.96 จุด หรือ -1.75% นักลงทนุยงัวิตกเศรษฐกิจจีน, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดลบ 253.38 จุด หรือ -0.94% 
หลงัดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วง และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ คอมโพสิต (KOSPI) ปิดร่วง 41.51 จดุ หรือ -1.57% เหตวุติกผลกระทบเงินเฟ้อ 

 (-) "เซเลนสกี" เผยต้องการพบ "ปูติน" เพ่ือยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้น ายูเครนเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิ
เมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซียเป็นเพียงคนเดียวเท่านัน้ท่ีเขาต้องการจะพบในเวลานี ้เพ่ือท่ีจะยุติสงครามระหวา่งรัสเซียและยูเครน ปธน.เซเลนสกีกล่าวกบัผู้ เข้าร่วม
ประชมุสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) ท่ีเมืองดาวอส ผ่านทางวดิีโอลิงก์วา่ "หลงัจากท่ีรัสเซียเปิดฉากโจมตียเูครน ท าให้การจัดประชมุใด ๆ ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีรัสเซีย
กลายเป็นเร่ืองยากขึน้ แต่การจะยุติสงครามในครัง้นีจ้ะไม่สามารถเกิดขึน้ได้หากไม่มีการพูดคยุเป็นการส่วนตวักบัปธน.ปตูิน ซึง่น่ีอา จเป็นทางเดียวท่ีจะยุติ
สงคราม" "ผมไม่ต้องการพบกบัเจ้าหน้าท่ีคนใดของรัสเซีย ยกเว้นปธน.ปตูนิ และเฉพาะกรณีเดียวเทา่นัน้ คือ การยตุิสงคราม ไม่มีเหตผุลอ่ืนส าหรับการพบปะ
กนั"  

 (-) จีนเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หลังถูกกระทบจากล็อกดาวน์ นายหล่ี เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนให้ค ามั่นว่า รัฐบาลจีนจะออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายท่ีจะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและผลกัดนัให้เศรษฐกิจกลบัสู่สภาวะปกติโดยเร็ว รวมทัง้รักษาดชันีชี ้
วดัเศรษฐกิจให้คงอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม รัฐบาลจีนจึงเล็งเห็นความส าคญัในการสร้างความเช่ือมั่น การตอบสนองอย่างทนัท่วงที การปรับใช้ แนวคิดการ
พฒันารูปแบบใหม่อย่างเต็มที่ และความร่วมมือในการสกดัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
รัฐบาลจีนได้ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ น าการตดัสินใจของท่ีประชกุารด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลาง และนโยบายท่ีก าหนดไว้ในรายงานงานกรอบ
การด าเนินงานของรัฐบาล ไปปฏิบตัโิดยเร็วท่ีสดุและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ เพ่ือให้ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจยงัคงมีเสถียรภาพ 

 (-) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคออสซ่ีเพิ่มครัง้แรกในรอบ 1 เดือน หลังอัตราว่างงานลดลง ผลส ารวจซึง่จดัท าโดยธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบ
งกิง กรุ๊ป (ANZ) ระบวุา่ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคของออสเตรเลียปรับตวัขึน้ 1.7% ในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ครัง้แรกในรอบกวา่ 1 เดือน หลงัจากท่ี
ลดลงราว 7.7% ในช่วง 4 สัปดาห์ก่อนหน้านี ้โดยได้แรงหนุนจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า อัตราว่างงานเดือนเม.ย.ของ
ออสเตรเลียอยู่ท่ีระดบั 3.9% ซึง่เป็นต ่าสดุในรอบเกือบ 50 ปี  

 
 

 
 

 

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   54.7** 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.3** 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.4** 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   56.3** 57.7 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งต้น   54.6** 55.8 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   51.8** 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 

 
 

 

 

 


