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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,842.90-1,854.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองค าได้ท าจุดต ่าสดุของวนัท่ีแนวรับแรก 1,843 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนท่ี
จะชะลอการร่วงลงและดีดตวัขึน้เล็กน้อย หลงัจากเมื่อวานนีปิ้ดลดลง 13.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รับแรงกดดนัจากการฟืน้ตวัขึน้ของดชันีดอลลาร์ ประกอบกบัรายงาน
การประชุมเดือนพ.ค.ของเฟด ระบวุา่จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้อีก 0.50% ในการประชมุเดือนมิ.ย.และเดือนก.ค. ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจาก UNSC เตรียมลงมติเพิ่ม
มาตรการคว ่าบาตรต่อเกาหลีเหนือตามท่ีสหรัฐผลกัดนั หลงัจากท่ีเกาหลียิงขีปนาวุธรอบใหม่ 3 ลูกเมื่อวานนี ้อย่างไรก็ตามสกุลดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน ท่ีบริเวณ
กรอบลา่งถึงกลาง 127 เยน หลงัตลาดหุ้นสหรัฐปรับบวกเมื่อคืนนี ้นอกจากนี ้สมาคม SMMT ขององักฤษเปิดเผยในวนันีว้่า การผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย. ลดลง 11% 
เมื่อเทียบรายปี เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนชิปและปัญหาห่วงโซอ่ปุทานท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้เน่ืองจากวิกฤตการณ์ในยูเครน ประเดน็ท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยั
ลบต่อราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ จะเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์, ประมาณการครัง้ท่ี 2 ผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2022 และยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เดือนเม.ย. ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา เสี่ยง
เปิดสถานะซือ้ หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,845-1,843 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้และให้ทยอยขายท าก าไรหากราคายงัไมยื่นเหนือโซน 1,858-1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
26-05-2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.40 1,846.51 -5.89 -0.32 

Spot Silver ($) 21.96 21.81 -0.15 -0.68 

เงนิบาท (฿/$) 34.27 34.18 -0.09 -0.26 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,100 29,950 -150 -0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 114.20 114.82 0.62 0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 102.08 101.99 -0.09 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.0683 1.0714 0.00 0.29 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,843    1,826   1,811 

        1,869    1,884   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ $1,845-1,843 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,858-1,869 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,843 

 

 

 

 



 

 

 (+) ยูเครนเผยรัสเซียยิงถล่มเมือง 40 แห่งในดอนบาส เส่ียงเส้นทางอพยพถูกตัด กองทพัยูเครนเปิดเผยวา่ "ทหารรัสเซียได้ยิงปืนใหญ่ถล่มเมือง 40 แห่งใน

แคว้นโดเนตสก์และลฮูนัสก์ สร้างความเสียและท าลายอาคารสถานท่ีของพลเรือนไป 47 แห่ง รวมถึงบ้านเรือนและโรงเรียน 38 หลงั ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิต 5 

ราย และบาดเจ็บอีก 12 ราย" แถลงการณ์ของกองก าลงัร่วมยเูครนระบวุา่ ยเูครนสามารถสกดัการโจมตีของศตัรูได้ 10 ครัง้ ท าลายรถถงัได้ 4 คนั และโดรนอีก 4 ล า 

รวมถึงสงัหารทหารรัสเซียไปได้ 62 นาย หลงัจากท่ีรัสเซียไมส่ามารถยึดกรุงเคียฟ รวมถึงเมืองคาร์คิฟ ซึง่เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของยเูครนได้นัน้ รัสเซียได้พยายาม

ท่ีจะเข้าควบคมุภมูิภาคดอนบาส ซึง่เป็นท่ีตัง้ของแคว้นโดเนตสก์-ลฮูนัสก์  

 (+) UN จ่อโหวตมติคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเพิ่ม โทษฐานยิงขีปนาวุธไม่หยุดหย่อน  คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เตรียมลงมติในวนันี ้

(26 พ.ค.) เพื่อเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรต่อเกาหลีเหนือตามท่ีสหรัฐผลกัดนั หลงัจากท่ีเกาหลียิงขีปนาวธุรอบใหม่ ขณะท่ีจีนซึ่งสามารถใช้สิทธิ ยบัยัง้หรือวีโต้มตินัน้

ระบวุ่า การด าเนินมาตรการคว ่าบาตรเพิ่ม จะไม่ช่วยแก้ปัญหาใด ๆ เจ้าหน้าท่ีสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยว่า ร่างมติของ UN จะจ ากดัมากขึน้ต่อขีดความสามารถของ

เกาหลีเหนือในการพฒันาโครงการอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงู (WMD) รวมถึงขีปนาวธุท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งจะท าให้การด าเนินมาตรการคว ่าบาตรมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้  

 (+) "หลี่ เค่อเฉียง" ส่งสัญญาณจีนอาจพลาดเป้า GDP ที่ 5.5% ปีนี ้พษิโควดิฉุดศก. นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนกลา่วในการประชมุฉกุเฉินในวนันีว้่า 

เศรษฐกิจของจีนในบางด้านอยู่ในภาวะท่ีย ่าแย่กวา่ในปี 2563 ซึง่เป็นปีท่ีโรคโควิด-19 เร่ิมแพร่ระบาด พร้อมกบัเรียกร้องให้ทกุฝ่ายเพิ่มความพยายามในการลดอตัรา

การว่างงานท่ีพุง่ขึน้ในขณะนี ้"สญัญาณบ่งชีท้างเศรษฐกิจของจีนลดลงอย่างมีนยัส าคญั โดยความยากล าบากในบางด้านนัน้รุนแรงกวา่ท่ีเราเคยเผชิญในปี 2563" 

นายหลี่กล่าวในการประชุมฉุกเฉินร่วมกับตวัแทนของรัฐบาลท้องถ่ิน , รัฐวิสาหกิจ และบริษัทด้านการเงิน โดยในปี 2563 นัน้ เศรษฐกิจจีนขยายตัวเพียง 2.2% 

รัฐบาลอาจจะพลาดเป้าหมายการผลกัดนัตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้ขยายตวัท่ีระดบั 5.5% ในปีนี ้เน่ืองจากจีนยังคงต้องใช้มาตรการท่ี

เข้มงวดในการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 (+) ปักกิ่งพบติดเชือ้โควิดเพิ่มต่อเน่ือง กรุงปักกิ่งพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เมืองหลวงของจีนแห่งนีเ้ผชิญกบัการแพร่

ระบาดเป็นเวลานานนบัเดือน ทัง้นี ้กรุงปักก่ิงพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่อีก 45 รายในวนัพุธท่ี 25 พ.ค. หลงัจากพบ 47 รายในวนัองัคารท่ี 24 พ.ค. โดยแม้ว่า

ตวัเลขดงักลา่วยงัคงอยู่ในระดบัต ่า แตเ่มื่อพิจารณาในช่วงเวลากวา่ 1 เดือนพบวา่ ยอดผู้ ติดเชือ้ในกรุงปักก่ิงท าสถิติสงูสดุเป็นประวติัการณ์ 

 (-) อังกฤษผลิตรถยนต์ลดลง 11% เดือนเม.ย. เหตุขาดแคลนชิป-พิษสงครามยูเครน สมาคมผู้ผลิตและผู้ ค้ารถยนต์ (SMMT) ขององักฤษเปิดเผยในวนันีว้่า 

การผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย. ลดลง 11% เมื่อเทียบรายปี เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนชิปและปัญหาห่วงโซ่อปุทานท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้เน่ืองจากวิกฤการณ์

ในยเูครน ทัง้นี ้SMMT ระบวุา่ ยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนเม.ย.ขององักฤษอยู่ท่ีระดบั 60,554 คนั เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนเม.ย.ปีท่ีแล้วซึง่อยู่ท่ี 68,306 คนั ขณะท่ี

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีสดัส่วนกว่า 1 ใน 4 ของยอดการผลิตโดยรวม  นายไมค์ ฮอว์ส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ SMMT 

กลา่ววา่ อตุสาหกรรมรถยนต์ขององักฤษก าลงัเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีสร้างความเสียหายตอ่ผลผลิตและความสามารถในการแขง่ขนั 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับอานิสงส์ราคาน า้มันพุ่ ง หุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลงังาน หลงัราคาน า้มนัปรับตวัขึน้ แม้ความ

เช่ือมัน่นกัลงทุนยังคงอ่อนแอ เน่ืองจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณคมุเข้มนโยบายการเงินแบบต่อเน่ือง เพื่อสกดัเงินเฟ้อ ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิด

ตลาดวนันีท่ี้ระดบั 434.41 จุด เพิ่มขึน้ 0.10 จุด หรือ +0.02% โดยหุ้นกลุ่มพลงังานปรับตวัขึน้ 0.8% เน่ืองจากราคาน า้มนัปรับตวัขึน้จากภาวะอปุทานตึงตวั, ดชันี 

DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,025.44 จุด เพิ่มขึน้ 17.51 จดุ หรือ +0.13% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,301.49 จุด เพิ่มขึน้ 

2.85 จดุ หรือ +0.05% 

 (-) JPMorgan มองว่าราคายุตธิรรมของ BTC อยู่ที่ $38,000 ราคาปัจจุบันนัน้ต ่าเกนิไป ธนาคารยกัษ์ใหญ่ JPMorgan ได้เปิดเผยราคายุติธรรมของ Bitcoin 

(BTC) อยู่ท่ี $38,000 ซึ่งสงูกว่าระดบัปัจจุบนัท่ีประมาณ $29,500 ถึง 28% ซึง่ตามบนัทึกของธนาคารท่ีออกให้กบัลกูค้าเมื่อวนัพธุ “การปรับฐานของตลาด crypto 

ในเดือนท่ีผ่านมาดูเหมือนกบัการยอมจ านนมากกว่าเมื่อเทียบกบัเดือนมกราคม/กุมภาพนัธ์ปีท่ีแล้ว และในอนาคต เราจะเห็นข้อดีของตลาด Bitcoin และ crypto 

โดยรวมมากขึน้” กลา่วโดยนกัยทุธศาสตร์ธนาคาร Nikolaos Panigirtzoglou เป็นผู้ เขียนหลกัของเอกสารนัน้  

 

 

 

 

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   57.5** 59.2 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเบือ้งต้น   53.5** 55.6 

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนพ.ค.จากเฟดสาขาริชมอนด์   -9** 14 

 23.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพธุท่ี 25 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.3%** 1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนเม.ย.   0.4%** 1.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   -1.0M** -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 

 
 

 

 

 


