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สรุป ราคาทองค าปรบัตัวลงจากระดับสูงสุดระหว่างวนับริเวณ 1,817.24 ดอลลารต์่อออนซ ์ลงมาท าระดับต ่าสุดบริเวณ 1,786.61  ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความกงัวลที่ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  เพื่อสกดัเงินเฟ้อ นอกจากนี ้มีแรงซือ้คืนเขา้สู่
ตลาดหุน้บางส่วน รบัข่าวเซี่ยงไฮเ้ล็งยุติล็อกดาวนเ์ดือนหนา้ หลงัถกูล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานหลายสปัดาห ์เพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-
19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศูนยข์องรฐับาลจีน บั่นทอนแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั   อย่างไรก็ตาม แนะน าติดตามแรงซือ้ขายอย่าง
ใกลช้ิด ท่ามกลางการซือ้ขายที่ผนัผวน ส าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)ของสหรฐั และถอ้ยแถลงของ
นายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินแนวตา้นโซน 1,834-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านราคาอาจอ่อน
ตวัลงอีกครัง้ ขณะที่แนวรบัระยะสัน้อยู่ที่บริเวณ  1,799-1,794 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่ได ้ประเมินว่าเป็นการอ่อนตวัลงต่อทดสอบแนวรบัโซน 
1,778 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

16/05/2565 15:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,810.68 1,798.60 -12.08 -0.67 

Spot Silver ($) 21.06 21.11 0.05 0.24 

เงนิบาท (฿/$) 34.72 34.83 0.11 0.32 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,050 29,700 -350 -1.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 110.29 109.49 -0.80 -0.73 

ดชันดีอลลาร ์ 104.57 104.45 -0.12 -0.12 

เงนิยูโร (€/$) 1.0409 1.0431 0.00 0.21 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,834-1,851 

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,799-1,794 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

1,794 1,778 1,760 
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• (+)   จีนเผยยอดค้าปลีก-การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.ลดลง จากผลกระทบล็อกดาวน์ ส  านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี้
ว่า ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.ของจีนร่วงลง 11.1% ในเดือนเม.ย. ซึ่งย ่าแย่กว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าจะลดลงเพียง 6.1% และการผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน
เม.ย.ลดลง 2.9% สวนทางกับท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.4% ส่วนยอดคา้ปลีกในช่วง 4 เดือนแรกของปีนีล้ดลง 0.2% และการผลิตภาคอตุสาหกรรม
ในช่วง 4 เดือนแรกเพิ่มขึน้ 4%  รายงานของ NBS ยงัระบุดว้ยว่า การลงทุนในสินทรพัยถ์าวรในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี ้เพิ่มขึน้ 6.8% ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณว่์าจะเพิ่มขึน้ 7%   ส  าหรบัอตัราว่างงานของจีนในเดือนเม.ย.พุ่งขึน้แตะระดบั 6.1% ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ. 2563 จากระดบั 5.8% 
ในเดือนมี.ค.  ขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีย ่าแย่ในเดือนเม.ย.บ่งชีว่้า เศรษฐกิจจีนไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮซ้ึ่งเป็นศูนยก์ลาง
การเงินของจีน เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูยข์องประธานาธิบดีสี จิน้ผิง 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 119.40 จุด รับข่าวเซ่ียงไฮ้เล็งยุติล็อกดาวน์เดือนหน้า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกในวันนี ้
เนื่องจากนักลงทุนขานรบัรายงานข่าวท่ีว่า เซี่ยงไฮว้างแผนท่ีจะยุติมาตรการล็อกดาวนใ์นวนัท่ี 1 มิ.ย.นี ้เพื่อใหป้ระชาชนกลบัมาด าเนินชีวิตไดต้ามปกติอีก
ครัง้ ทัง้นี ้ดชันีนิกเกอิปิดท่ีระดบั 26,547.05 จดุ เพิ่มขึน้ 119.40 จุด หรือ +0.45%  ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดในแดนบวก หลงัจากนางซง 
หมิน รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮแ้ถลงในวนันีว่้า เซี่ยงไฮว้างแผนท่ีจะยุติมาตรการล็อกดาวนใ์นวนัท่ี 1 มิ.ย.นี ้เพื่อใหป้ระชาชนกลบัมาด าเนินชีวิตได้
ตามปกติอีกครัง้ หลงัจากมาตรการล็อกดาวนท่ี์บงัคบัใชม้าเป็นเวลานานกว่า 6 สปัดาหไ์ดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ถอ้ยแถลงของนางซงมีขึน้
ไม่นานหลังจากท่ีนายเฉิน ตง รองนายกเทศมนตรีอีกคนหน่ึงของนครเซี่ยงไฮแ้ถลงต่อสื่อมวลชนว่า เซี่ยงไฮจ้ะอนุญาตใหซู้เปอรม์ารเ์ก็ต ห้ างสรรพสินค้า 
ภตัตาคาร และรา้นท าผม เริ่มกลับมาด าเนิการไดอ้ีกครัง้ตัง้แต่วนันี ้(16 พ.ค.) หลงัจากท่ีธุรกิจเหล่านีถู้กล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานหลายสัปดาหเ์พื่อป้องกัน
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูยข์องรฐับาลจีน 

• (-)  เซ่ียงไฮ้วางแผนยุติล็อกดาวนเ์ดือนหน้า หวังเปิดทางปชช.กลับมาใช้ชีวิตปกติ นางซง หมิน รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮแ้ถลงในวนันีว่้า เซี่ยง
ไฮว้างแผนท่ีจะยุติมาตรการล็อกดาวนใ์นวนัท่ี 1 มิ.ย.นี ้เพื่อใหป้ระชาชนกลบัมาด าเนินชีวิตไดต้ามปกติอีกครัง้ หลงัจากมาตรการล็อกดาวนท่ี์บังคบัใชม้า
เป็นเวลานานกว่า 6 สปัดาหไ์ดส้่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  "ตราบใดท่ีเราสามารถควบคมุความเสี่ยงไม่ใหจ้ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ได ้เรา
อาจจะยตุิมาตรการล็อกดาวนต์ัง้แต่วนัท่ี 1 มิ.ย.นี ้เพื่อใหก้ารผลิตและการด าเนินชีวิตของประชาชนในเซี่ยงไฮก้ลบัสู่ภาวะปกติอีกครัง้ ส่วนการท่ีเซี่ยงไฮเ้ริ่ม
ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนด์ว้ยการอนุญาตใหธุ้รกิจบางส่วนเปิดด าเนินการไดต้ัง้แต่วันนี ้(16 พ.ค.) นั้น เราจะด าเนิการเป็นขัน้เป็นตอน โดยจะยังคง
ควบคมุการเดินทางส่วนใหญ่ไปจนถึงวนัท่ี 21 พ.ค. เพื่อไม่ใหจ้ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ และจากนัน้เราจะด าเนินการผ่อนคลายอย่างค่อยเป็นค่อยไป" นางซง
กล่าว ทัง้นี ้นางซงระบุว่า นับตัง้แต่วนัจันทรท่ี์ 16 พ.ค. ผูใ้หบ้ริการรถไฟของจีนจะค่อย ๆ เพิ่มจ านวนเที่ยวรถไฟทัง้ขาเขา้และขาออกจากเซี่ยงไฮ ้และสาย
การบินต่าง ๆ จะเพิ่มจ านวนเที่ยวบินภายในประเทศ ส่วนการใหบ้ริการรถประจ าทางจะเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 22 พ.ค. แต่ประชาชนจะตอ้งแสดงผลการตรวจเชือ้โค
วิด-19 เป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนใชบ้ริการ ถอ้ยแถลงของนางซงมีขึน้ไม่นานหลงัจากท่ีนายเฉิน ตง รองนายกเทศมนตรีอีกคนหน่ึงของนครเซี่ยงไฮแ้ถลง
ต่อสื่อมวลชนว่า เซี่ยงไฮ้จะอนุญาตให้ซูเปอรม์าร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และรา้นท าผม เริ่มกลับมาด าเนิการได้อีกครัง้ตั้งแต่วันนี ้(16 พ.ค.) 
หลงัจากท่ีธุรกิจเหล่านีถ้กูล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานหลายสปัดาห ์เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูยข์องรฐับาลจีน 

• (+/-) IMF เพ่ิมน ้าหนักถือครองเงินหยวนในตะกร้าสกุลเงิน SDR ยกสถานะค่าเงินจีนในเวทีโลก  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัเพิ่ม
น า้หนักการถือครองเงินหยวนและดอลลารส์หรฐัในตะกรา้สกุลเงิน SDR (Special Drawing Right) ของ IMF โดยไดป้รบัเพิ่มน า้หนักสกุลเงินดอลลารข์ึน้สู่
ระดบั 43.38% จากระดบั 41.73% และเพิ่มน า้หนักเงินหยวนสู่ระดบั 12.28% จากระดบั 10.92%  อย่างไรก็ดี IMF ไดป้รบัลดน า้หนักการถือครองสกุลเงินยู
โรลงสู่ระดบั 29.31% จากระดบั 30.93%, ปรบัลดน า้หนักเงินเยนลงสู่ระดบั 7.59% จากระดบั 8.33% และปรบัลดน า้หนักเงินปอนดล์งสู่ระดบั 7.44% จาก
ระดับ 8.09% คณะกรรมการบริหารของ IMF ระบุในแถลงการณ์ว่า การทบทวนน า้หนักการถือครองสกุลเงินต่าง ๆ ในตะกรา้สกุลเงิน SDR ของ IMF นั้น 
พิจารณาจากความคืบหน้าดา้นการคา้และตลาดเงินตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564 นอกจากนี ้คณะกรรมการ IMF ยังเชื่อมั่นว่า นับจนถึงขณะนี ้การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และการเติบโตของเทคโนโลยีดา้นการเงิน (ฟินเทค) ไม่ไดร้บัผลกระทบรุนแรงต่อตะกรา้สกลุเงิน SDR   

 
 

 
 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) เดือนพ.ค.   15.3 24.6 

วนัองัคารท่ี 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.3% 1.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   1.1% 0.5% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัผลิตเดือนเม.ย.   78.5% 78.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนมี.ค.   1.9% 1.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.   75 77 

วนัพธุท่ี 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนเม.ย.   1.83M 1.87M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนเม.ย.   5.65M 5.77M 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนเม.ย.จาก Conference Board   0.0% 0.3% 

วนัศุกรท่ี์ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 13 พ.ค. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


