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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัแกวง่ตวั Sideway Down ในกรอบ 1,854.90-1,868.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดบวกอีก 12.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรง
หนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการแข็งค่าของสกุลเงินยูโร หลงัจากท่ี นาง คริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวว่าอตัราดอกเบีย้ในยูโรโซนน่าจะ
กลบัมาอยู่ในแดนบวกภายในสิน้ไตรมาสท่ี 3 ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ น เผยวา่เคร่ืองบินทิง้ระเบิดทางยทุธศาสตร์ของจีนและรัสเซียจ านวน 6 
ล าไดบบินซบอมรบร่วมกนัเหนือน่านน า้ใกลบกบัประเทศญ่ีปุ่ น ซ่่งเื่ือว่าเป็นการกระท าประทบวงการประืุมกลุ่ม Quad ท่ีจดัข่น้ในกรุงโตเกียว พรบ อมเผยว่าญ่ีปุ่ นไม่อาจ
มองขบามการกระท าท่ีเพิ่มความต่งเครียดใหบกบัภมูิภาคเอเืียตะวนัออก ในขณะท่ีรัสเซียไดบเพิ่มความต่งเครียดในยเูครนไปแลบว ดบานตลาดหุบนเอเืียปิดพลิกกลบัสู่แดน
บวกจากแรง บือนซือ้ของนกัลงทนุ อีกทัง้ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยนแตะระดบั 127 เยน ประเดน็ดงักล่าวอาจกดดนัทองค าไดบ  ส าหรับคืนนีติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 
ทัง้ยอดสัง่ซือ้สินคบาคงทน และยอดสัง่ซือ้สินคบาคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย., สตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศดบานพลงังานสหรัฐ (EIA) รวมถ่งติดตามการ
เปิดเผยรายงานการประืุมเฟด ประจ าวนัท่ี 3-4 พ.ค. ทัง้นีเ้ขบาซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้ดบวยความระมดัระวงั เน่ืองจากเมื่อราคาขยบัข่น้มีแรงขายท าก าไรเพิ่มข่น้ โดย
เขบาซือ้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1,849-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ไดบ และทยอยปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากไมผ่า่นบริเวณแนวตบาน 1,870-1,878 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
25-05-2565 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,865.50 1,857.30 -8.20 -0.44 

Spot Silver ($) 22.08 21.88 -0.20 -0.91 

เงนิบาท (฿/$) 34.09 34.22 0.13 0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,000 30,100 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 113.62 115.03 1.41 1.24 

ดชันดีอลลาร ์ 101.77 102.21 0.44 0.43 

เงนิยโูร (€/$) 1.0735 1.0669 -0.01 -0.61 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,849    1,836   1,820 

        1,878    1,891   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,849-1,836 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,870-1,878 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,836 

 

 

 

 



 

 

 (+) ญ่ีปุ่นกังวลหนักหลังจีน-รัสเซียซ้อมรบ วอนรับผิดชอบสันติภาพ-ความม่ันคง นายโนบุโอะ คิืิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า 

เม่ือวานนี ้(24 พ.ค.) เคร่ืองบินทิง้ระเบิดทางยุทธศาสตร์ของจีนและรัสเซียจ านวน 6 ล าไดบบินซบอมรบร่วมกนัเหนือน่านน า้ใกลบกบัประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ง่เื่ือวา่เป็น

การกระท าประทบวงการประืุมกลุ่ม Quad ท่ีก าลังจัดข่น้ในกรุงโตเกียว ของผูบน าญ่ีปุ่ น, สหรัฐ, ออสเตรเลีย และอินเดีย ดบานนายฮิโรคาสุ มตัส่โนะ หวัหนบา

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นระบุในการแถลงข่าวในวนันีว้่า ญ่ีปุ่ นไม่อาจมองขบามการกระท าท่ีเพิ่มความต่งเครียดใหบกบัภูมิภาคเอเืียต ะวนัออก และไดบ

เรียกรบ องอย่างหนกัใหบจีนตบองรับผิดือบในการรักษาสนัตภิาพและความมัน่คงของประืาคมระหว่างประเทศ 

 (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 3 ลูกเช้านี ้ส่งท้าย "ไบเดน" ปิดจอ็บเยือนเอเชีย กองทพัเกาหลีใตบและเจบาหนบาท่ีญ่ีปุ่ นยืนยนัวา่ เกาหลีเหนือไดบยิงขีปนาวธุ 

3 ลูก โดยคาดว่าเป็นขีปนาวธุทิง้ตวั (ballistic missile) ในระยะเวลาห่างกนัไม่นานนัก ขณะท่ีเจบาหนบาท่ีญ่ีปุ่ นคาดการณ์ว่า ขีปนาวธุเหล่านีถู้กยิงตกในพืน้ท่ี

นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญ่ีปุ่ น ซ่ง่เกิดข่น้เพียงไม่ก่ีืัว่โมงหลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูบน าสหรัฐ เสร็จสิน้การเดนิทางเยือนภูมิภาคเอเืีย โดยภายหลงั

เหตกุารณ์ดงักล่าว ท าเนียบขาวไดบเปิดเผยวา่ นายเจค ซลัลิแวน ท่ีปร่กษาดบานความมัน่คงแห่งืาตสิหรัฐไดบพูดคยุทางโทรศพัท์กบันายคิม ซงั-ฮาน ท่ีปร่กษา

ดบานความมัน่คงแห่งืาติของเกาหลีใตบ  เพ่ือหารือกนั ซ่ง่ระบวุา่ "ทัง้สองประเทศประณามการทดสอบขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ และมุ่งมัน่ท่ีจะประสานงานกนั

อย่างใกลบืิดตอ่ไป อีกทัง้ นายซลัลิแวนยงัไดบเนบนย า้อีกครัง้ถง่ความมุ่งมัน่อย่างแน่วแน่ของสหรัฐในการปกปบ องเกาหลีใตบ" 

 (+) สวีเดน-ฟินแลนด์ เตรียมเข้าร่วมประชุมนาโตในเดือนมิ.ย.นี  ้นายเปโดร ซานเืซ นายกรัฐมนตรีสเปน เปิดเผยในระหว่างการประืุมสภาเศรษฐกิจ

โลก (WEF) ท่ีเมืองดาวอสวนันี ้(24 พ.ค.) วา่ สวีเดนและฟินแลนด์จะเขบาร่วมการประืมุนาโตท่ีจะมีข่น้ในเดือนหนบา ณ กรุงมาดริด ในวนัท่ี 28-30 มิ.ย. นี ้หลงั

ทัง้ 2 ประเทศ ถกูดดนัใหบตบองเร่งเขบาร่วมองค์การสนธิสญัญาปบ องกนัแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) จากการรุกรานยเูครนของรัสเซียเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. ท่ีผ่านมา 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน นลท.ช้อนซือ้หลังดอลลาร์ร่วงต ่าสุดในรอบ 1 เดือน ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าแตะระดบั 127 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาด

โตเกียวื่วงเ บื าวนันี ้เน่ืองจากนักลงทุน บือนซือ้หลังจากดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต ่าสุดในรอบ 1 เดือน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลา

โตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 127.03-127.04 เยน เทียบกบั 126.80-126.90 เยนและ 127.27-127.29 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) ดาวโจนส์-Nasdaq ฟิวเจอร์ดีดขึน้กว่า 100 จุดเช้านี ้จับตาผลประกอบการ-ข้อมูลศก. ดัื นีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ และดัื นี Nasdaq ฟิวเจอร์ ดีดตวัข่น้

กวา่ 100 จุดในื่วงเ บืานี ้โดย Nasdaq ฟืน้ตวัหลงัจากท่ีร่วงลงกวา่ 2% เม่ือคืนนี ้(24 พ.ค.) ณ เวลา 11.20 น.ตามเวลาไทย ดัื นีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งข่น้ 138 

จดุ หรือ +0.43% แตะที่ 32,018 จดุ ขณะที่ดัื นี Nasdaq ฟิวเจอร์ พุ่งข่น้ 111.25 จดุ หรือ +0.95% แตะที่ 11,882.25 จดุ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก จับตาเฟดเผยรายงานการประชุมวันนี ้ตลาดหุบนเอเืียพลิกกลบัปิดแดนบวก จากแรง บือนซือ้ของนกัลงทนุ ขณะเดียวกนั นกั

ลงทนุยงัรอดรูายงานการประืมุเดือนพ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนันี ้เพ่ือหาสญัญาณบง่ืีถ้ง่แนวโนบมการปรับข่น้อตัราดอกเบีย้ โดยตลาดหุบนจีน 

เซี่ยงไฮบคอมโพสิตปิดบวก 36.54 จุด หรือ +1.19% รับความหวงัจีนกระตุบนศก., ตลาดหุบนฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดบวก 59.17 จดุ หรือ +0.29% และตลาดหุบนเกาหลี

ใตบ  ดัื นีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 11.35 จุด หรือ 0.44% น าโดยหุบนบ.ืีวภาพ-เคมี มีเพียงตลาดหุบนโตเกียว นิกเกอิท่ีปิดลบ 70.34 จุด หรือ -0.26% จาก

สกลุเงินเยนแข็งคา่ฉดุหุบนส่งออก 

 (+/-) EU ถูกจีเ้ร่งคว ่าบาตรน า้มันรัสเซีย หลังยังตัดสินใจไม่ได้ นายวัลดิส โดมโบรฟสกิส รองประธานบริหารของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) 

ฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยวา่ "เราจ าเป็นตบองตดัสินใจโดยเร็ว ไม่เื่นนัน้ เราจะตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เขบาคายไม่ออก ขณะท่ีเราหาทางื่วยเหลือแก่ยเูครนนัน้ แต่

ก็ยงัสรบ างรายไดบเป็นแหล่งทนุในการท าสงครามใหบ รัสเซียดบวย ซ่ง่เราจ าเป็นตบองหยดุ" อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาืิกของ EU ไม่สามารถบรรลฉุันทามติในเร่ือง

นีไ้ดบ  เน่ืองจากนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เผยว่า "สมาืิก EU บางประเทศ อาทิเื่น ฮงัการี ไม่เห็นดบวยเพราะไม่มี

พรมแดนติดกบัทะเล ท าใหบตบองมีการลงทนุในการสรบ างท่อส่งน า้มนัเพิ่ม ขณะท่ีบางประเทศตบองปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงกลัน่ และพลงังานหมนุเวียน" 

ขณะเดียวกนั EU เองก็ยงัตบองพ่ง่พลงังานจากรัสเซียเป็นอย่างมาก โดยน า้มนั 30% และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมอีก 15% น าเขบาจากรัสเซีย 

  

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 23 พ.ค. 15.00น. เยอรมนี ดัื นีความเื่ือมัน่ทางธุรกิจเยอรมนีเดือนก.พ.จาก  Ifo   93.0** 91.8 

 23.15น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

วนัองัคารท่ี 24 พ.ค. 14.30น. เยอรมนี ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตบน   54.7** 54.6 

 14.30น. เยอรมนี ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตบน   56.3** 57.6 

 15.00น. ยโุรป ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตบน   54.4** 55.5 

 15.00น. ยโุรป ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตบน   56.3** 57.7 

 15.30น. องักฤษ ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตบน   54.6** 55.8 

 15.30น. องักฤษ ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตบน   51.8** 58.9 

 21.45น. สหรัฐฯ ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตบน   57.5** 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดัื นีผูบจดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งตบน   53.5** 55.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบบานใหม่เดือนเม.ย.   591K** 763K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดัื นีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริืมอนด์   -9** 14 

 23.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

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

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -3.4M 

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

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday :  Ascension Day   - - 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผูบขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K 218K 

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

วนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ดัื นีการใ บืจ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายไดบส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.5% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใ บืจ่ายส่วนบคุคลเดือนเม.ย.   0.6% 1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินคบาคงคลงัภาคคบาส่ง   2.0% 2.3% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดัื นีความเื่ือมัน่ผูบบริโภคื่วงทบายเดือนพ.ค.จากUoM   59.1 59.1 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟบ อื่วงทบายเดือนพ.ค.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    นบอย ประกาศแลบว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขบอมลูวนัที่ 20 พ.ค. 2022 ซ่ง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัไดบ 

 
 

 

 

 


