
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,966  1,949 1,932 
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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
19/04/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,978.50 1,975.27 -3.23 -0.16 

Spot Silver ($) 25.84 25.82 -0.02 -0.08 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,920 31,670 -250 -0.78 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,420 31,670 250 0.80 

Gold Online Futures (GOM22) 1,996.90 1,979.00 -17.90 -0.90 

Silver Futures (SVFM22)  26.05 26.00 -0.05 -0.19 

ดชันดีอลลาร ์ 100.83 100.88 0.04 0.04 

         ทีม่า : Aspen ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,998-2,002 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ด ้ท าใหเ้กิดการอ่อนตัวลงของราคาแต่หากสามารถยืนเหนือ
โซนแนวรบับรเิวณ 1,966-1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์ก็จะเห็นการดีดตวั
ขึน้ โดยยังมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวต้านด้านบนโซน 2,002-
2,021 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
จบัตาโซนแนวรบับรเิวณ 1,966-1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลดุ
สามารถเขา้ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้ เพื่อขายท าก าไรเมื่อราคาดีดตวัขึน้
เขา้ใกลบ้รเิวณแนวตา้น 1,998-2,002  ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคา
หลดุแนวรบั 1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหต้ดัขาดทนุ 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,974.60-1,978.81 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งสลบัไปมา
ระหว่างแดนบวกและแดนลบ หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 4.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  หลงัวิกฤติ
ในยเูครนทวีความรุนแรงขึน้ รวมถึงแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ช่วยปอ้งกนัความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ขณะท่ีเชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัหนนุจากยเูครนเปิดเผยว่า รสัเซียได้
เริ่มเปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ในภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีรายงานว่าเกิดระเบิดขึน้ต่อเนื่องบรเิวณแนวหนา้ของกองรบ สื่อของยเูครนรายงานว่า มีเสียงระเบิดดงั
สนั่นหวั่นไหวต่อเนื่องหลายครัง้บริเวณแนวหนา้ของการสูร้บในแควน้โดเนตสก์ ประกอบกบัประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวว่า มาตรการคว ่าบาตรท่ีชาติ
ตะวนัตกน ามาใชก้บัรสัเซียไม่สามารถบรรลเุปา้หมายในการท าลายเศรษฐกิจรสัเซีย ดา้น นายเจมส ์บลูลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาเซนตห์ลยุสก์ล่าวว่า 
อตัราเงินเฟ้อในสหรฐัขณะนีอ้ยู่ในระดบัท่ีสงูเกินไป และมีความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ถึง 0.75% จนแตะระดบั 3.5% ภายในสิน้ปีนี ้เพื่อสกดัอตัราเงินเฟ้อ
ของสหรฐัที่พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของ
สหรฐั จะเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งเดือนมี.ค.และตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนมี.ค. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซยีเปิดฉากสงครามในดอนบาส ระดมยงิไม่ยัง้ถล่มแนวหน้ายูเครน ยเูครนเปิดเผยว่า รสัเซียไดเ้ริม่เปิดฉากการโจมตีระลอกใหมใ่น
ภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีรายงานว่าเกิดระเบิดขึน้ต่อเน่ืองบรเิวณแนวหนา้ของกองรบ อีกทัง้ยงัมีรายงานการโจมตีในภมูิภาคอื่นๆ ดว้ย  
สื่อของยเูครนรายงานว่า มีเสียงระเบิดดงัสนั่นหวั่นไหวต่อเน่ืองหลายครัง้บริ เวณแนวหนา้ของการสูร้บในแควน้โดเนตสก ์ขณะมีการยิงปืนใหญ่
ถลม่เมืองมารนิกา, สลาฟยนัสก ์และครามาทอสก ์นอกจากนี ้ยงัมีรายงานเหตรุะเบดิในเมืองคารค์ิฟ, นิโคลาเยฟ และแควน้ซาปอรซิเซียอีกดว้ย 

 (+) "ปูติน" เย้ยตะวันตกถูกกระทบจากมาตรการคว ่าบาตร ขณะรัสเซียไม่ระคายผิว ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย กลา่วว่า 
มาตรการคว ่าบาตรที่ชาติตะวนัตกน ามาใชก้บัรสัเซียไม่สามารถบรรลเุปา้หมายในการท าลายเศรษฐกิจรสัเซีย ปธน.ปตูินกลา่วว่า ชาติตะวนัตก
คาดหวงัว่า มาตรการคว ่าบาตรจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงินของรสัเซียอย่างรวดเรว็ ท าให้เกิดความต่ืนตระหนกในตลาด ส่งผลให้
ระบบธนาคารพงัทลาย และเกิดการขาดแคลนสินคา้ อย่างไรก็ดี ปธน.ปตูินระบุว่า รสัเซียสามารถรบัมือกับแรงกดดนัจากมาตรการคว ่าบาตร 
โดยรูเบิลแข็งค่าขึน้ และเศรษฐกิจสามารถเกินดุลการคา้เป็นประวตัิการณ์ถึง 5.8 หมื่นลา้นดอลลารใ์นไตรมาสแรก  ในขณะที่สหรฐัและชาติ
ตะวนัตกกลบัถกูกระทบจากมาตรการคว ่าบาตร ท าใหเ้งินเฟ้อพุง่ขึน้ และมาตรฐานการครองชีพตกต ่าลง 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 412.08 จุด ตามทิศทางดาวโจนสปิ์ดลบ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดปรบัตัวลงเชา้นี ้ตาม
ทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรัฐที่ปิดลบเมื่อคืนวานนี ้ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับเงินเฟ้อที่ระดับสูงและแนวโนม้ที่ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 21,106.00 จดุ ลดลง 412.08 จดุ หรอื -1.92%  

 (-) ศาลสหรัฐยกเลิกค าส่ังสวมหน้ากากอนามัยบนเคร่ืองบิน-ระบบขนส่งสาธารณะ ผูโ้ดยสารที่ใชบ้รกิารเครื่องบิน รถไฟ และระบบขนสง่
สาธารณะประเภทอื่นๆ ในสหรฐั ไม่จ  าเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยัอีกต่อไป หลงัจากศาลแขวงเมืองแทมปา รฐัฟลอรดิา มีค าพิพากษาใหเ้พิก
ถอนค าสั่งดงักลา่วของรฐับาลสหรฐั คณะกรรมการก ากบัดแูลความปลอดภยัดา้นการขนส่ง (TSA) ของสหรฐั และศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค 
(CDC) ของสหรฐัยืนยันว่า ค าสั่งที่ก  าหนดใหป้ระชาชนตอ้งสวมหนา้กากอนามัยในขณะใชบ้ริการขนส่งสาธารณะนั้น จะไม่มีผลบงัคบัใชอ้ีก
ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม TSA และ CDC ยงัคงแนะน าใหป้ระชาชนสวมหนา้กากอนามยัเพ่ือปอ้งกนัโรคโควิด-19 ตอ่ไป 

 (-) ญี่ปุ่นอนุมัติวัคซีนโควิดของโนวาแวกซแ์ล้ว จ่อประกาศเป็นทางการเร็วๆ นี้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า คณะผูท้รงคุณวุฒิใน
กระทรวงสาธารณสขุของญ่ีปุ่ นไดอ้นมุตัิใหใ้ชว้คัซีนโควิด-19 ของบรษัิทโนวาแวกซแ์ลว้ โดยทางกระทรวงมีแผนประกาศรบัรองอย่างเป็นทางการ
เรว็ ๆ นี ้ซึ่งจะท าใหว้คัซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ ์เป็นวคัซีนตวัที่ 4 ที่อนญุาตใหใ้ชไ้ดใ้นญ่ีปุ่ น ซึง่จะมีบรษัิททาเคดา ฟารม์าซูติคอล เป็นผูผ้ลิต
และจดัจ าหน่าย นอกจากนี ้วคัซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซย์งัรองรบัการน าไปฉีดไขวก้บัย่ีหอ้อื่น และน าไปฉีดเป็นเข็มกระตุน้หลงัฉีดวคัซีนตวั
เดียวกนัครบสองโดสไดด้ว้ย 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 31.11 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยในเชา้
วนันี ้เน่ืองจากหุน้กลุ่มส่งออกไดแ้รงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ามกลาง
แนวโนม้ว่าส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักบัญ่ีปุ่ นจะกวา้งขึน้อีก หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเพิ่มขึน้เมื่อคื นที่
ผา่นมา ส านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,830.82 จดุ เพิ่มขึน้ 31.11 จดุ หรอื +0.12% หุน้บวกน า
ตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุม่ขนสง่ทางทะเล, กลุม่โลหะที่ไมม่ีเหลก็ผสม และกลุม่อปุกรณก์ารขนสง่  

 (-) "บูลลารด์" คาดเฟดอาจต้องขึน้ดอกเบีย้แรงถึง 0.75% แตะ 3.5% ภายในปีนี้ นายเจมส ์บลูลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขาเซนตห์ลยุสก์ลา่ววา่ อตัราเงินเฟ้อในสหรฐัขณะนีอ้ยู่ในระดบัท่ีสงูเกินไป และมีความเป็นไปไดท้ี่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ถึง 0.75% จน
แตะระดบั 3.5% ภายในสิน้ปีนี ้เพ่ือสกดัอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัที่พุง่ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                    ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐั  ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 18 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022   4.8**% 4.0% 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั ฝรั่งเศส Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 21.00 น. สหรฐั  NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั   77** 79 

 วนัที่ 1  ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัองัคารที่ 19 เม.ย. 03.00 น. สหรฐั  FOMC Member Bullard Speaks   - - 

 19.30 น. สหรฐั  การอนญุาตกอ่สรา้งเดือนมี.ค.   1.83M 1.86M 

 19.30 น. สหรฐั  ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.74M 1.77M 

 วนัที่ 2 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัพธุที่ 20 เม.ย. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมี.ค.   2.7% 1.4% 

 21.00 น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   5.78M 6.02M 

 วนัที่ 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 9.4M 

วนัพฤหสับดีที่ 21 เม.ย. 01.00 น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30 น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลติจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.6 27.4 

 19.30 น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   190K 185K 

 21.00 น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.3% 

 วนัที่ 4 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัศกุรท์ี่ 22 เม.ย. 00.00 น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 14.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.6 56.9 

 14.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.4 56.1 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.9 56.5 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.0 55.6 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.3 55.2 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   59.9 62.6 

 20.45 น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   58.1 58.8 

 20.45 น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   58.0 58.0 

 วนัที่ 5 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 17 เม.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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