
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวานนีป้รบัตวัเพิ่มขึน้ 12.32 ดอลลารต์่อออนซ ์ตามแรงซือ้ Buy the dip และแรงซือ้ทางเทคนิค รวมถึงดชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลง หลงัดชันี 
Empire State Index ร่วงลงแตะ -11.6 ในเดือนพ.ค. ซึ่งต  ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไวว้่าจะอยู่ท่ีระดับ 16.5 อย่างมาก ขณะท่ีวันนีร้าคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตัว 
Sideway ออกขา้งอยู่ภายในกรอบ 1,821.20-1,829.17 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยไดร้บัแรงหนนุจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินแห่งรสัเซียเปิดเผยเมื่อวนัจนัทร ์ว่า รสัเซีย
จะท าการตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ท าการขยายโครงสร้างพืน้ฐานทางทหารในดินแดนของฟินแลนดห์รือสวีเดน นอกจากนี ้
ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.ของจีนรว่งลง 11.1% ในเดือนเม.ย. ซึง่ย  ่าแย่กวา่ท่ีนกัวิเคราะหค์าดวา่จะลดลงเพียง 6.1% และ
การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.ลดลง 2.9% สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะหค์าดวา่จะเพ่ิมขึน้ 0.4% ดา้นตลาดหุน้ในภมิูภาคเอเชียอย่างตลาดหุน้ฮ่องกงและตลาดหุน้ญ่ีปุ่ น
เปิดบวกเชา้นี ้ปรบัตัวขึน้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดบวกเม่ือวนัจันทร์และไดแ้รงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจด
ทะเบียน ประเด็นนีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีกดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยหลายรายการ เช่น ยอดคา้ปลีกและยอด
คา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.,การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.,ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนพ.ค.จาก NAHB รวมถึงจบัตาถอ้ยแถลงของประธานเฟด 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
17/05/2565 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.00 1,823.93 0.93 0.05 

Spot Silver ($) 21.60 21.58 -0.02 -0.09 

เงนิบาท (฿/$) 34.71 34.66 -0.05 -0.14 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 29,800 29,950 150 0.50 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 112.85 112.57 -0.28 -0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 104.19 104.17 -0.02 -0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.0436 1.0438 0.00 0.02 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,794   1,778  1,760 

       1,834   1,851  1,868 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,834-1,851 

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,803-1,794 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,851 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) ปูตินกร้าวพร้อมตอบโต้ หากนาโตขยายโครงสร้างพืน้ฐานทางทหารเข้าสู่ฟินแลนด-์สวีเดน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินแห่งรสัเซียเปิดเผย

เมื่อวนัจนัทร ์(16 พ.ค.) วา่ รสัเซียจะท าการตอบโต ้หากองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ท าการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานทางทหารใน

ดินแดนของฟินแลนดห์รอืสวีเดน ท าเนียบเครมลินเปิดเผยถึงค ากล่าวของปธน.ปตูินในการประชมุองคก์ารสนธิสญัญาความมั่นคงรว่มกนั (CSTO) ระบวุ่า 

รสัเซียจะตอบโตอ้ย่างแน่นอน หากมีการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานทางทหารในประเทศดงักล่าว โดยจะขึน้อยู่กับชนิดของภยัคุกคามที่มีต่อรสัเซี ย ปธน.

รสัเซียระบดุว้ยว่า ประเด็นการขยายนาโตนัน้ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งเท็จ โดยสหรัฐใชเ้ป็นเครือ่งมือดา้นนโยบายต่างประเทศ และกล่าวเสรมิวา่ "นาโตก าลงัถกู

ใชเ้ป็นเครือ่งมือของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึง่ก าลงัด าเนินการอยู่อย่างตอ่เน่ือง, มีความเช่ียวชาญ และเป็นไปในเชิงรุกอย่างมาก" 

 (+) "อีลอน มัสก"์ คาดศก.สหรัฐอาจถดถอยนาน 18 เดอืน เตอืนระวังต้นทุน-กระแสเงนิสด นายอีลอน มสัก ์ซีอีโอของบรษัิทเทสลากลา่ววา่ มีความ

เป็นไปไดท้ี่เศรษฐกิจสหรฐัจะเขา้สู่ภาวะถดถอย พรอ้มกับเตือนใหบ้ริษัทต่างๆ ระมดัระวงัเรื่องตน้ทนุและกระแสเงินสดหมนุเวียน "ผมคาดว่าเศรษฐกิจ

สหรฐัจะเผชิญกบัภาวะถดถอยเป็นเวลานานถึง 12-18 เดือน และจากนัน้เศรษฐกิจจะกลบัมาคกึคกัอีกครัง้" นายมสักก์ล่าวในการประชมุ All-In Summit 

ซึง่จดัขึน้ที่อ่าวไมอามี อย่างไรก็ดี นายมสักก์ล่าววา่ เมื่อพิจารณาจากการที่เขาเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาประมาณ 2-3 ครัง้ในช่วงเวลาที่เขาดแูล

บรษัิทจดทะเบียนนัน้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะไมใ่ช่เรือ่งแย่เสมอไป  

 (+) จนีเผยยอดค้าปลีก-การผลติภาคอุตสาหกรรมเดอืนเม.ย.ลดลง จากผลกระทบล็อกดาวน์ ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า 

ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.ของจีนรว่งลง 11.1% ในเดือนเม.ย. ซึ่งย ่าแย่กว่าที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะลดลงเพียง 6.1% และการผลิตภาคอุตสาหกร รมเดือน

เม.ย.ลดลง 2.9% สวนทางกบัที่นกัวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 0.4% ขอ้มลูเศรษฐกิจที่ย  ่าแย่ในเดือนเม.ย.บ่งชีว้่า เศรษฐกิจจีนไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั

จากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮซ้ึ่งเป็นศนูยก์ลางการเงินของจีน เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูยข์อง

ประธานาธิบดีสี จิน้ผิง อย่างไรก็ดี เทศบาลนครเซี่ยงไฮป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน ์โดยจะอนญุาตใหซ้เูปอรม์ารเ์ก็ต หา้งสรรพสินคา้ ภตัตาคาร 

และรา้นท าผม เริม่กลบัมาด าเนินการไดอ้ีกครัง้ตัง้แต่วนันี ้(16 พ.ค.) หลงัจากที่ธุรกิจเหล่านีถ้กูล็อกดาวนเ์ป็นเวลานานหลายสปัดาห ์เพื่อป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใตน้โยบายโควิดเป็นศนูยข์องรฐับาลจีน 

 (-) สื่อเผย FDA สหรัฐใกล้อนุมัติวัคซีนไฟเซอรเ์ข็ม 3 ในเด็กอายุ 5-11 ปี หนงัสือพิมพนิ์วยอรก์ไทมสร์ายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า หน่วยงานก ากบั

ดแูลดา้นสขุภาพของสหรฐัมีแนวโนม้ที่จะอนมุตัิวคัซีนปอ้งกนัโควิดของไฟเซอรเ์ข็มที่ 3 ในเดก็อาย ุ5-11 ปีในวนัองัคารนีต้ามเวลาสหรฐั หลงัจากที่บรษัิทได้

ย่ืนขออนมุตัิตอ่ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ไปเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา แหลง่ข่าวระบถุึงงานวิจยัขัน้กลางและขัน้สดุทา้ยซึง่บง่ชีว้า่ วคัซีน

เข็มที่ 3 ของไฟเซอรน์ัน้มีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรสัโควิด-19 สายพนัธุด์ัง้เดิมและสายพนัธุโ์อมิครอนไดด้ีขึน้ในเด็กกลุ่มอาย ุ5-11 ปี อย่างไรก็ดี ยงั

ไม่เป็นที่แน่ชดัเรือ่งปรมิาณวคัซีนโดสที่ 3 ที่จะใชใ้นเดก็กลุม่นี ้

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 243.39 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกเชา้นี ้โดยปรบัตวัขึน้ตามทิศทางดชันี

ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดบวกเมื่อวนัจนัทร ์(16 พ.ค.) ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งเปิดตลาดที่ระดบั 20 ,193.60 จดุ เพิ่มขึน้ 243.39 จดุ หรอื +1.22% ดชันีฮั่ง

เสง็บวกขึน้ต่อเน่ืองจากเมื่อวานนี ้ซึง่ตลาดไดแ้รงหนนุจากการที่นกัลงทนุเขา้ซือ้หุน้กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์หลงัจากรฐับาลจีนประกาศลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้

จ  านองส าหรบัผูท้ี่ซือ้บา้นหลงัแรก 

 (-) ภาวะตลาดหุน้โตเกยีว: นิกเกอปิิดเช้าบวก 53.98 จุด ขานรับผลประกอบการแกร่ง ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกเชา้นี ้โดยไดแ้รงหนนุจาก

การเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกรง่ของบรษัิทจดทะเบียน รวมถึงหุน้กลุ่มพลงังานที่ไดอ้านิสงสจ์ากราคาสญัญาน า้มนัดิบที่พุ่งสงูขึน้ ส  านกัข่าวเกียวโด

รายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดเชา้นีท้ี่ระดบั 26,601.03 จดุ เพิ่มขึน้ 53.98 จดุ หรือ +0.20% หุ้นบวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มขนส่งทางทะเล 

รวมถึงกลุม่ผลิตภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน 

 

 

 

 

 
ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 16 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index) เดอืนพ.ค.   -11.6** 24.6 

วนัองัคารที่ 17 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.3% 1.1% 

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

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

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

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

 21.00 น. สหรฐั  NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือนพ.ค.   75 77 

วนัพธุที่ 18 พ.ค. 01.00 น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 13.00 น. องัก ษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนเม.ย.   9.1% 7.0% 

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

 19.30 น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือนเม.ย.   1.77M 1.79M 

 21.30 น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 8.5M 

วนัพ หสับดีที่ 19 พ.ค. 19.30 น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธรุกิจเดือนพ.ค.เฟดฟิลาเดลเฟีย   16.2 17.6 

 19.30 น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   200K 203K 

 21.00 น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดอืนเม.ย.   5.65M 5.77M 

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

วนัศกุรท์ี่ 20 พ.ค. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   1.4% 4.9% 

 13.00 น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดอืนเม.ย.   0.2% -1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก     ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีารประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 13 พ.ค. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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