
 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report    18 พฤษภาคม 2565 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,804 1,838 

L2 1,798 1,844 

L3 1,792 1,850 

Date 18 May 2022 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,804 

Target 1,838 

Stoploss 1,790 

แนะแนวทางการลงทุน 
      ราคาทองค าขยบัตวัลงอกีคร้ัง แรงกก
ดนัหลงัจากประธานเฟด ยงัคงเน้นย า้เดนิ 
หน้าขยบัดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงนิเฟ้อ แต่
อย่างไรกต็ามแรงซ้ือเกง็ก าไรระยะส้ัน ๆ ก็
มเีข้ามาเป็นระยะ ๆ หลงัจากทีเ่กดิสัญญาณ
แรงซ้ือมากเกนิไป ท าให้ราคาดดีตวัได้รอบ
ส้ัน ๆ  นักลงทุนเกง็ก าไรระยะส้ัน ๆ ได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัองัคาร (17 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุน
เปิดรับความเส่ียง และลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากสหรัฐเปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีแขง็แกร่ง   

   มุมมองทองค าภาคบ่าย  ราคาทองค าปรับตวัลง หลงัจากถอยแถลงของนาย เจอโรม พาวเวล กล่าววา่เขาจะสนบัสนุนการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ีย
จนกวา่เงินเฟ้อจะเร่ิมลดลงสู่ระดบัท่ีดี  ไดก้ระตุน้ใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐฯ ขยบัตวัเพ่ิมข้ึน  การพุง่ข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
จะเพ่ิมตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองค า เน่ืองจากทองค าเป็นสินทรัพยท่ี์ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ีย  ดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ซ่ึงเป็น
กองทุน ETF ทองค าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ลดการถือครองทองค าลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่ตน้เดือนมี.ค.     

อยา่งไรก็ตามความกงัวลดา้นเศรษฐกิจจะเขา้สู่ภาวะถดถอยจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยเูครน และการลอ็กดาวน์ COVID-19 ของประเทศจีนได้
กระตุน้ใหน้กัลงทุนเขา้มาถือทองค าในสินทรัพยท่ี์ปลอดภยักระตุน้แรงซ้ือทองค าใหก้ลบัมายนืเหนือ 1,800/Oz  ไดอี้กคร้ัง 

นกัลงทุนยงัตอ้งคอยติดตามปัจจยัตวัเลขเศรษฐกิจในสปัดาห์น้ีไดแ้ก่ จ านวนท่ีอยูอ่าศยัเร่ิมก่อสร้าง  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  จ านวนผูข้อรับ 

สวสัดิการการวา่งงาน  ดชันีภาคการผลิตเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย  ยอดขายบา้นมือสอง  ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้                 
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,818.9 +4.9 

Silver 21.75 +0.199 
Crude Oil 112.40 -1.8 

Dow Jones 32,654.59 +431.17 

วนัที่ 
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
 13/04/65 1060.82 1055.89 -4.93 

16/05/65 1055.89 1053.28 -2.61 

17/05/65 1053.28 1049.21 -4.07 

18/05/65 00.0 00.0 0.00 

19/05/65 00.0 00.0 0.00 

Market  Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลีย่นเงนิตรา 

    ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวนัองัคาร (17 พ.ค.) เน่ืองจากนกัลงทุนเปิดรับความ
เส่ียง และลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากสหรัฐ
เปิดเผยยอดคา้ปลีกท่ีแขง็แกร่ง   
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สหรัฐฯ 
 

สหรัฐแสดงความยนิดต้ีอนรับฟินแลนด์-สวเีดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต 
        แครีน ฌอ็ง-ปิแอร์ โฆษกท าเนียบขาวเปิดเผยในวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) วา่ สหรัฐยนิดีกบัแถลงการณ์ล่าสุดจากฟินแลนดแ์ละสวเีดน
ส าหรับความมุ่งมัน่ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต (NATO) และสหรัฐจะใหก้าร
สนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีเม่ือสองประเทศสมคัรเขา้ร่วมนาโตอยา่งเป็นทางการ 
      นางฌอ็ง-ปิแอร์ระบุวา่ "เราเช่ือมัน่ต่อนโยบายท่ีเปิดกวา้งของนาโต และสิทธิของแต่ละประเทศในการตดัสินใจดา้นนโยบาย
ต่างประเทศของตน รวมถึงการจดัการดา้นความมัน่คงในอนาคต"  นางฌอ็ง-ปิแอร์ระบุเสริมวา่ "ทั้งฟินแลนดแ์ละสวเีดนเป็นพนัธมิตร
ดา้นการกลาโหมท่ีใกลชิ้ดและมีค่าของสหรัฐ และของนาโต"  นางแมกดาเลนา แอนเดอร์สสนั นายกรัฐมนตรีของสวเีดนประกาศอยา่ง
เป็นทางการเม่ือวนัจนัทร์ (16 พ.ค.) วา่ สวเีดนจะสมคัรเขา้ร่วมเป็นสมาชิกนาโต โดยยติุการวางตวัเป็นกลางทางทหารมานานกวา่ 200 ปี 
หลงัจากรัสเซียบุกโจมตียเูครน 
      นอกจากน้ี แถลงการณ์ดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัค าประกาศคร้ังประวติัศาสตร์ของฟินแลนด ์ซ่ึงพร้อมเส่ียงจะเผชิญความขดัแยง้
กบัรัสเซีย เพ่ือแสวงหาความมัน่คงจากการรับรองดา้นกลาโหมของนาโต  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ นางฌอ็ง-ปิแอร์ไดเ้ขา้รับต าแหน่ง
สืบต่อนางเจน ซากี ซ่ึงด ารงต าแหน่งโฆษกท าเนียบขาวมานานกวา่ 1 ปีภายใตค้ณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

 
 
 
 

ออสเตรเลยี 
  

แบงก์ชาตอิอสซ่ีส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้อกี หลงัปรับขึน้ 0.25% ในเดือนนี้ 
        ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยรายงานการประชุมประจ าเดือนพ.ค.ในวนัน้ี โดยส่งสญัญาณวา่ RBA จะปรับข้ึนอตัรา
ดอกเบ้ียอีกในวนัขา้งหนา้ หลงัจากท่ีปรับข้ึนไปแลว้ 0.25% ในการประชุมช่วงตน้เดือนน้ี ซ่ึงเป็นการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรกในรอบ 12 
ปี   รายงานการประชุมระบุวา่ คณะกรรมการ RBA ไดพ้ิจารณาเร่ืองการปรับข้ึนดอกเบ้ีย 0.4% ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการมีความ
กงัวลเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อท่ีพุง่ข้ึนเหนือระดบั 5%   
"คณะกรรมการ RBA ไดอ้ภิปรายกนัเก่ียวกบัการปรับข้ึนดอกเบ้ีย 0.40% โดยพิจารณาจากอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงข้ึน และอตัราดอกเบ้ียท่ีอยูใ่น
ระดบัต ่ามากในปัจจุบนั นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดพิ้จารณาถึงการปรับข้ึนดอกเบ้ีย 0.15% ดว้ยแต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ไดป้ฏิเสธมุมมอง
ดงักล่าว เน่ืองจากเห็นวา่ ควรปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่นั้นเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ" รายงานการประชุมระบุ 
ทั้งน้ี ในการประชุมเม่ือวนัท่ี 3 พ.ค.ท่ีผา่นมา คณะกรรมการ RBA มีมติข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% สู่ระดบั 0.35% ซ่ึงสูงกวา่ท่ี
นกัวเิคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไวว้า่ RBA จะปรับข้ึนดอกเบ้ียเพียง 0.15% สู่ระดบั 0.25%  RBA ไดอ้อกแถลงการณ์ภายหลงัการประชุม
ในวนัดงักล่าววา่ น่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ี RBA จะเร่ิมถอนมาตรการสนบัสนุนทางการเงิน เน่ืองจากอตัราเงินเฟ้อของออสเตรเลียพุง่ข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั และเศรษฐกิจของประเทศใกลจ้ะบรรลุการจา้งงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 

 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จีแคป จ ากดัเท่านั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จีแคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกิดจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Afternoon Report    18 พฤษภาคม 2565 

    
 

วนัที่ ประเทศ เวลา รายการ มผีลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตวัเลขคร้ังก่อน 

16 พ.ค 65 EUR 16.00 ดุลการค้า ยูโรโซน  - €-9.4 B 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าน าเข้า ยูโรโซน  - 1.5 % 

 EUR 16.00 ดชันีสินค้าส่งออก ยูโรโซน  - 0.8 % 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติสาขานิวยอร์ก  15.0 24.6 

17 พ.ค 65 EUR 16.00 GDP ยูโรโซน   0.2 % 0.2 % 

 USA 19.30 ยอดขายปลกี 
 0.9 % 0.5 % 

 USA 20.15 ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  0.4 % 0.9 % 

 USA 20.15 อตัราการใช้ก าลงัการผลติ 
 78.5 % 78.3 % 

 USA 21.00 สินค้าคงคลงัภาคธุรกจิ 
 1.8 % 1.5 % 

 USA 21.00 ดชันีตลาดทีอ่ยู่อาศัย  75 77 

18 พ.ค 65 EUR 16.00 ดชันีราคาผู้บริโภค ยูโรโซน 
  0.6 % 2.4 % 

 USA 19.30 จ านวนทีอ่ยู่อาศัยเร่ิมก่อสร้าง  63.7 65.2 

 USA 19.30 ใบอนุญาตก่ิอสร้างทีอ่ยู่อาศัย  1.818 M  1.873 M 

19 พ.ค 65 EUR 18.30 รายงานการประชุม ECB  - - 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารการว่างงาน 
 197 K 203 K 

 USA 19.30 ดชันีภาคการผลติเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย  16.1 17.6 

 USA 21.00 ยอดขายบ้านมือสอง  - -2.7 % 

 USA 21.00 ดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกจิ   0.2 % 0.3 % 

20 พ.ค 65 EUR 13.00 ดชันีราคาผู้ผลติ เยอรมนัน ี
 1.2 % 4.9 % 

 EUR 21.00 ดชันีความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค ยูโรโซน 
 -22.0 -16.9 

       

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัข่าวท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัข่าวท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


