
  

27 พฤษภาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัค่อยๆเคลื่อนไหวในลกัษณะไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,847.90-1,860.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีไ้ด้ปิดลดลงเล็กน้อย 3.00 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ท่ีดีดตวัสู่ระดบั 2.758% ขณะท่ีวนันีปั้จจยัหนุนจาก WHO ลงมติเพื่อประณาม
รัสเซียอย่างรุนแรง จากการใช้ปฏิบติัการทางทหารรุกรานยูเครน รวมถึงโจมตีสถานพยาบาล ประกอบกบั NBS รายงานว่าก าไรของภาคอตุสาหกรรมจีนลดลง 8.5% 
ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการร่วงลงรุนแรงท่ีสุดนับตัง้แต่ เดือนมี.ค. 2563 และสวนทางกบัในเดือนมี.ค.ท่ีพุ่งขึน้ 12.2% อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้น
เอเชียปิดในแดนบวก ตามตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดพุง่ขึน้กวา่ 500 จุด ขานรับผลประกอบการท่ีแขง็แกร่ง รวมทัง้รายงานการประชมุเฟด ท่ีสอดคล้องกบัการคาดการณ์ของ
ตลาด อีกทัง้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึน้ใกล้แตะระดบั 127 เยนในตลาดโตเกียว ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัทองค าได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐ จะเปิดเผยดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือนเม.ย., รายได้และการใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนเม.ย., สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง รวมถึงดชันี
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั หากราคาปรับตวัขึน้เข้าใกล้โซนแนวต้าน  1,858-1,869 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ แนะน าจบัตาแรงขายท าก าไรหากไมผ่า่นสามารถเปิดสถานะขาย หรือลดพอร์ตสถานะซือ้ลง โดยรอเข้าซือ้ใหมใ่นโซน 1,836-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
27-05-2565 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,849.40 1,859.18 9.78 0.53 

Spot Silver ($) 21.98 22.25 0.27 1.23 

เงนิบาท (฿/$) 34.24 34.17 -0.08 -0.22 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,950 30,050 100 0.33 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 117.26 118.53 1.27 1.08 

ดชันดีอลลาร ์ 101.76 101.71 -0.04 -0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.0728 1.0721 0.00 -0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,836    1,818   1,803 

        1,869    1,884   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย $1,858-1,869 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,841-1,836 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,869 

 

 

 

 



 

 

 (+) เวลิด์แบงก์ชีส้งครามรัสเซีย-ยูเครนอาจฉุดเศรษฐกิจโลกถดถอย นายเดวิด มลัพาส ประธานธนาคารโลกเปิดเผยเม่ือวนัพุธ (25 พ.ค.) วา่ สงคราม
ระหวา่งรัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัราคาอาหารและพลงังาน รวมถงึการขาดแคลนปุ๋ ยนัน้ อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลก "เม่ือ
พิจารณาผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศทัว่โลก (global GDP) มนัยากที่เราจะหลีกเล่ียงภาวะเศรษฐกิจถดถอย" นายมลัพาสกล่าว พร้อมทัง้คาดการณ์ว่า 
เศรษฐกิจของยเูครนและรัสเซียจะหดตวัลงอย่างมาก ในขณะท่ีเศรษฐกิจยโุรป, จีน และสหรัฐ จะชะลอตวัลง นายมลัพาสกล่าวว่า ประเทศก าลงัพฒันาก าลงั
ได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการขาดแคลนปุ๋ ย อาหาร และพลังงาน และระบุว่า "ล าพงัราคาน า้มนัท่ีเพิ่มสูงขึน้เป็นเท่าตวัก็เพียงพอแล้วท่ีจะกระตุ้นให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย"ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เม่ือเดือนท่ีแล้วธนาคารโลกได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2565 ลงเกือบ 1% 
เหลือ 3.2% จากเดมิที่คาดไว้ท่ี 4.1% อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยเูครน 

 (+) สหรัฐท้าทายจีนอีกครัง้ เตรียมจัดเจรจาด้านเศรษฐกิจกับไต้หวัน  ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในระบุว่า สหรัฐและไต้หวนั
เตรียมประกาศจัดการเจรจาเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการท้าทายจี นครัง้ใหม่ หลังจากท่ีจีนเคยออกมาเตือนสหรัฐเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่ไต้หวนั ทัง้นี ้การเจรจาจะมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมความร่วมมือกนัทางเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นด้านหว่งโซ่อปุทาน โดยข้อตกลงดงักล่าว
มีแนวโน้มที่จะครอบคลมุถงึการอ านวยความสะดวกทางการค้า การท างานของหว่งโซ่อปุทาน และการค้าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร องค์ประกอบของข้อตกลง
ดงักล่าวคล้ายคลึงกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด -แปซิฟิกท่ีประกอบด้วยสมาชิก 13 ประเทศ นอกจากนี ้แหล่งข่าววงในรายงานว่า ขณะท่ีกลุ่ม
สมาชิกสภานิติบญัญัติของสหรัฐต้องการให้ไต้หวนัเข้าร่วมในกลุ่มดงักล่าว แต่ก็ต้องถกูคดัค้านจากบางประเทศท่ีตดัสินใจไม่ให้ไต้หวนัเ ข้าร่วมกลุ่ม เน่ืองจาก
วติกวา่จะถกูจีนตอบโต้ 

 (+) อนามัยโลกเผยฝีดาษลิงลามแล้วกว่า 20 ประเทศ แต่ยังคุมได้-แนะเฝ้าระวังเพิ่ม องค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยในวนัพฤหสับดี (26 พ.ค.) 
ว่า โรคฝีดาษลิงแพร่ระบาดไปแล้วมากกว่า 20 ประเทศ พร้อมทัง้เรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มการเฝ้าระวงัโรคติดเชือ้ดงักล่าว เน่ืองจากมีการระบาดเพิ่มขึน้ 
แพทย์หญิงมาเรีย แวน เคอร์คอฟ หวัหน้าด้านเทคนิคของ WHO เปิดเผยวา่ มีการตรวจพบผู้ติดเชือ้ท่ียืนยนัแล้วราว 200 รายและผู้ มีอาการต้องสงสยัมากกว่า 
100 รายในประเทศท่ีปกติแล้วมกัไม่มีการแพร่ระบาด พร้อมทัง้ระบุว่า รายงานจ านวนผู้ติดเชือ้ดงักล่าวจะเพิ่มขึน้หลงัจากท่ีเพิ่มการเฝ้าระ วงั หลังกระทรวง
สาธารณสขุสเปนพบผู้ ป่วยโรคฝีดาษลิงที่ยืนยนัผลในประเทศแตะ 84 ราย เม่ือวานนี ้(26 พ.ค.) หลงัจากตรวจพบผู้ ป่วยเพิ่มอีก 25 ราย 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก กลุ่มเทคโนโลยี-อุตสาหกรรมหนุนตลาด ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี ้โดยมีแนวโน้มปรับตวัขึน้ติดต่อกันเป็นวนัท่ีสาม 
เน่ืองจากนกัลงทนุมีความเช่ือมัน่มากขึน้ หลงัคลายความกงัวลที่วา่ ธนาคารกลางของประเทศตา่ง ๆ จะคมุเข้มนโยบายการเงินมากกวา่ท่ีส่งสญัญาณไว้ ทัง้นี ้
ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 438.57 จดุ เพิ่มขึน้ 0.86 จดุ หรือ +0.20% โดยได้รับแรงหนนุจากการปรับตวัขึน้ของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเม่ือวานนี ้
และตลาดหุ้นเอเชียบวกขึน้ส่วนใหญ่ในวนันี ้ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,289.53 จุด เพิ่มขึน้ 58.24 จุด หรือ +0.41% และดชันี CAC-40 
ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,445.25 จดุ เพิ่มขึน้ 34.67 จดุ หรือ +0.54%  

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ ขานรับผลประชุมเฟดตามคาด ตลาดหุ้นเอเชียปิดในแดนบวก โดยได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นสหรัฐท่ีปิดบวกใน
วนัพฤหสับดี (26 พ.ค.) ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทค้าปลีก รวมทัง้รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ท่ีสอดคล้องกบัการ
คาดการณ์ของตลาด นอกจากนี ้ตลาดยงัขานรับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4/2565 ของบริษัทอาลีบาบาท่ีดีกว่าคาดการณ์ด้วย โดยตลาดหุ้นจีน 
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 7.13 จดุ หรือ +0.23%, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดพุ่ง 581.16 จดุ หรือ +2.89%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดบวก 176.84 จุด หรือ 
+0.66% และ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ คอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 25.60 จดุ หรือ +0.98% 

 (-) ยอดค้าปลีกออสซ่ีพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนเศรษฐกิจฟ้ืนตัวแกร่ง ส านกังานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย (ABS) รายงานในวนันีว้่า ยอดค้า
ปลีกเดือนเม.ย.พุ่งแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ และท าสถิติเพิ่มขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 ซึ่งบ่งชีว้่าภาคครัวเรือนของออสเตรเลียยงัคงจบัจ่ายใช้สอย 
แม้ค่าครองชีพปรับตวัสูงขึน้เน่ืองจากราคาเชือ้เพลิงและสินค้าประเภทอ่ืน ๆ พุ่งขึน้ก็ตาม ทัง้นี ้ยอดค้าปลีกเดื อนเม.ย.ปรับตวัขึน้ 0.9% แตะระดบัสูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ท่ี 3.39 หม่ืนล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (2.41 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยข้อมลูดงักล่าวช่วยหนนุสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้ในช่วง
เช้านีด้้วย ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียฟื้นตวัอย่ างต่อเน่ือง และบรรดาผู้บริโภคก าลังปรับตวัเพ่ือรับมือกับภาวะเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้ 
รวมทัง้อตัราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัขึน้ และตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีชะลอตวัลง  

 

 
 

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   -1.5%** -1.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   210K** 218K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนเม.ย.   -3.9%** -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 

 
 

 

 

 


