
  

30 พฤษภาคม 2565 

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,847.90-1,863.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวนัศุกร์ท่ีผ่านมาปิดเพิ่มขึน้เล็กน้อย 3.30 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ได้แรงหนนุจากการเปิดเผยดชันี PCE ท่ีปรับตวั 6.3% ในเดือนเม.ย. ซึง่ถือวา่เป็นการเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีน้อยท่ีสดุตัง้แตเ่ดือนพ.ย. 2020 บง่ชีว้า่เงินเฟ้อของสหรัฐ
อาจผ่านพ้นระดบัสงูสุดไปแล้ว ส่งผลให้นกัลงทุนย่ิงมองว่าเฟดอาจไม่จ าเป็นต้องคมุเข้มนโยบายการเงินอย่างแข็งกร้าว ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัช่วยหนุนจาก  WHO เผย
โรคฝีดาษลิงมีความเสี่ยงตอ่ระบบสาธารณสขุทัว่โลกอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัจากมีรายงานพบผู้ติดเชือ้ฝีดาษลิงแล้ว 257 ราย และติดเชือ้ในประเทศท่ีปกติไมค่่อย
พบการระบาด ประกอบกบัผลส ารวจจาก BOK เผยวา่นกัการเงินเกาหลีใต้สว่นใหญ่ได้เลือกแรงกดดนัเงินเฟ้อเป็นปัจจยัเสี่ยงส าคญัท่ีสดุตอ่ระบบการเงินของเกาหลีใต้ 
จากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีสงูขึน้และภาวะชะงกังนัด้านห่วงโซอ่ปุทานทัว่โลก อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกตามหุ้นสหรัฐ รวมไปถึง Bitcoin ดีดตวัขึน้เกือบ 
5% มายืนเหนือระดบั 30,000 ดอลลาร์ได้อีกครัง้ในช่วงบ่ายวนันี ้ประเด็นดงักล่าวอาจกดดนัทองค าได้ ส าหรับคืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เน่ืองจาก
ตลาดทองค า ตลาดเงิน และตลาดทุนของสหรัฐ ปิดท าการเน่ืองในวนัทหารผา่นศึก ทัง้นีซ้ือ้ขายเพื่อเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยเปิดสถานะขาย หากราคา
ทองค าไมส่ามารถยืนเหนือบริเวณ 1,869 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรบางสว่นหากราคาไมห่ลดุแนวรับบริเวณ 1,841-1,836 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
30-05-2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,852.70 1,857.16 4.46 0.24 

Spot Silver ($) 22.10 22.04 -0.06 -0.27 

เงนิบาท (฿/$) 34.13 34.08 -0.05 -0.13 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,000 30,000 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 119.20 119.99 0.79 0.66 

ดชันดีอลลาร ์ 101.68 101.43 -0.25 -0.24 

เงนิยโูร (€/$) 1.0732 1.0766 0.00 0.32 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,836    1,818   1,803 

        1,869    1,884   1,909 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขายหากไม่ผ่าน $1,869 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,847-1,836 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,869 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียโวประสบความส าเร็จในการทดสอบยงิขีปนาวุธน าวถีิความเร็วเหนือเสียง กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยในวนันี ้(28 พ.ค.) ว่า รัสเซีย

ประสบความส าเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวธุน าวถีิ "เซอร์คอน" (Zircon) ท่ีมีความเร็วเหนือเสียงในระยะทางประมาณ 1,000 กม. (625 ไมล์) โดยถูกยิงจาก

ทะเลบาเรนท์และเข้าโจมตีเป้าหมายในทะเลขาว ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูนิได้กล่าวถึงขีปนาวธุน าวถีิเซอร์คอนวา่เป็นส่วน

หนึ่งของระบบอาวธุรุ่นใหม่ท่ีไม่มีใครเทียบได้ โดยอาวธุที่มีความเร็วเหนือเสียงสามารถเดินทางได้เร็วกวา่เสียงถึง 9 เท่า ทัง้นี ้กองทพัของรัสเซียเผชิญกบัการ

สญูเสียก าลงัคนและอุปกรณ์จ านวนมากในระหวา่งการบกุโจมตียเูครนเป็นเวลา 3 เดือนซึง่รัสเซียเรียกว่าเป็นปฏิบตักิารพิเศษ แต่รัสเซียก็ยงัคงท าการทดสอบ

อาวธุระดบัสงูอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือแสดงให้โลกเหน็ถงึศกัยภาพในด้านเทคโนโลยีขีปนาวธุ 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน เหตุผู้ส่งออกญ่ีปุ่นเข้าซือ้เยน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ระดบัประมาณ 127 เยนในตลาดโตเกียว เน่ืองจากผู้

ส่งออกญ่ีปุ่ นบางส่วนเข้าซือ้สกุลเงินเยน ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 126.99-127.00 เยน เทียบกับ 

127.04-127.14 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.13-127.14 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 พ.ค. 

 (+) นักการเงนิเกาหลีใต้ยกแรงกดดันเงนิเฟ้อเป็นปัจจัยเส่ียงทางการเงินอันดับหน่ึง ผลส ารวจท่ีจดัท าโดยธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) ระบใุนวนันี ้

(30 พ.ค.) ว่า นกัการเงินเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามได้เลือกแรงกดดนัเงินเฟ้อเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีสุดต่อระบบการเงินของเ กาหลีใต้ โดยแรง

กดดนัเงินเฟ้อนัน้เกิดจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีสูงขึน้และภาวะชะงกังนัด้านห่วงโซ่อุปทานทัว่โลก ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า แรงกดดนัเงินเฟ้อดงักล่าว

ส่งผลให้ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งเร่ิมด าเนินการคมุเข้มนโยบายการเงินและเกาหลีใต้ต้องประสบกบัปัญหาหนีภ้าคครัวเรือนจ านวนมหาศาล 

นอกจากนี ้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ในระดบัสูงท่ีจะเกิดวิกฤตทางการเงินภายในเวลาหนึ่งปีอยู่ท่ี 26.9% ซึง่เพิ่มขึน้จาก 12.5% ใน

ผลส ารวจฉบบัก่อนหน้าท่ีจดัท าขึน้เม่ือ 5 เดือนก่อน 

 (-) จีนเผยอุตสาหกรรมเบาโตแกร่งช่วง 4 เดือนปีนี  ้สภาอุตสาหกรรมเบาแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า การลงทนุในภาคธุรกิจหลกัของอุตสาหกรรมเบาเติบโต

ในระดบัเลขสองหลกั โดยหกภาคธุรกิจหลกั ซึง่รวมถึงการแปรรูปทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง การผลิตอาหาร และหนงัสตัว์ เพิ่มขึน้มากกวา่ 20% 

ยอดจ าหน่ายสิ่งของจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัในช่วง 4 เดือนแรก เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยยอดค้าปลีกธัญพืช น า้มนั และอาหาร รวมถงึเคร่ืองดื่ม เพิ่มขึน้ 9.5% 

และ 10.4% ตามล าดบั เม่ือเทียบปีต่อปี ส่วนรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทอุตสาหกรรมเบา ซึง่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 20 ล้านหยวน ( ราว 102 ล้าน

บาท) เพิ่มขึน้ 9.9% เม่ือเทียบปีตอ่ปี รวมอยู่ท่ี 5.41 ล้านล้านหยวน ในไตรมาสแรกของปีนี ้ส านกัข่าวซนิหวัรายงานว่า กลุ่มบริษัทในอตุสาหกรรมเบาท าก าไร

รวม 3.01 แสนล้านหยวน เพิ่มขึน้ 1.2% เม่ือเทียบปีตอ่ปี ซึง่สวนทางกบัช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ท่ีลดลง 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนขานรับจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หุ้นยโุรปเปิดบวกในวนันี ้โดยพุ่งขึน้สู่ระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 3 สปัดาห์ 

เน่ืองจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของจีนช่วยหนนุความเช่ือมั่นนกัลงทุนต่อเน่ืองจากสปัดาห์ท่ีผ่านมา ขณะท่ี นกัลงทนุจั บตามองข้อมูล

เศรษฐกิจท่ีมีก าหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงเงินเฟ้อของเยอรมนี ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 444.72 จุด เพิ่มขึน้ 0.79 จุด หรือ 

+0.18% โดยหุ้นปรับตวัขึน้เป็นวงกว้าง น าโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,572.80 จุด เพิ่มขึน้ 110.61 จุด หรือ 

+0.76% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,547.86 จดุ เพิ่มขึน้ 32.11 จดุ หรือ + 0.49%  

 (-) บิตคอยน์ดีดขึน้เหนือ 30,000 ดอลลาร์ / ดอจคอยน์พุ่ง 5% นลท.ช้อนซือ้หลังร่วงติดต่อหลายวัน ราคาบิตคอยน์ดีดตวัขึน้เกือบ 5% และกลบัมา

ยืนเหนือระดบั 30,000 ดอลลาร์ได้อีกครัง้ในช่วงบา่ยวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุช้อนซือ้หลงัจากราคาร่วงลงหลุดจากระดบั 30,000 ดอลลาร์เป็นเวลานานหลาย

วนั ณ เวลา 14.13 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้ 1,443 ดอลลาร์ หรือ +4.95% แตะที่ 30,605 ดอลลาร์ ส่วนราคาเหรียญดอจคอยน์ได้พุ่งขึน้ 5% ช่วง

เช้านี ้หลงัจากนายอีลอน มสัก์ ซีอีโอบริษัทเทสลา และบริษัทสเปซเอ็กซ์ เปิดเผยทางทวิตเตอร์ว่า สเปซเอ็กซ์ซึง่เป็นบริษัทส ารวจอวกาศของเขานัน้ จะเร่ิมรับ

ช าระคา่สินค้าด้วยเหรียญดอจคอยน์ในอนาคตอนัใกล้นี ้เช่นเดียวกบัเทสลาท่ีรับดอจคอยน์ช าระคา่สินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ตัง้แตเ่ดือนม.ค. 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 30 พ.ค. ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Memorial Day (วนัทหารผ่านศกึ)  
 

- - 

วนัองัคารท่ี 31 พ.ค. 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   7.7% 7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนมี.ค.โดย S&P/CS   19.8% 20.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.   55.8 56.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนพ.ค.จาก CB   103.9 107.3 

วนัพธุท่ี 1 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.7 54.7 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.4 54.4 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.6 54.6 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   57.5 57.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.   54.9 55.4 

 21.00น. สหรัฐฯ จ านวนต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   11.4M 11.55M 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.   0.5% 0.3% 

วนัพฤหสับดีท่ี 2 มิ.ย. ทัง้วนั จีน Bank Holiday: the Dragon Boat Festival (วนัไหว้บ๊ะจ่าง)   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday :  Spring Bank Holiday   - - 

 19.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพ.ค. จาก ADP   295K 247K 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   210K 210K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วย   -7.5% -7.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วย   11.5% 11.6% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน  
 

0.8% 2.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์   - -1.0M 

วนัศกุร์ท่ี 3 มิ.ย. 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.   56.3 56.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนพ.ค.     

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.   325K 428K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนพ.ค.   3.5% 3.6% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้าย   53.5 53.5 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนพ.ค.   56.7 57.1 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย   ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 27 พ.ค. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


