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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
20/04/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,949.70 1,942.52 -7.18 -0.37 

Spot Silver ($) 25.16 25.02 -0.14 -0.56 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,710 31,260 -450 -1.42 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,750 31,230 -520 -1.64 

Gold Online Futures (GOM22) 1,979.60 1,948.60 -31.00 -1.57 

Silver Futures (SVFM22)  25.95 25.19 -0.76 -2.93 

ดชันดีอลลาร ์ 101.00 100.73 -0.27 -0.27 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ความแข็งแกร่งของราคาทองค ายังนอ้ยท าใหก้ารลงทุนอาจตอ้งเก็ง
ก าไรในลกัษณะรอจังหวะ โดยหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือ
ตา้น 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ที่ราคาจะอ่อนตวัลง
ทดสอบโซน 1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถยืนเหนือโซน
แนวรบัดงักล่าวได ้จะเกิดแรงขายเพิ่มขึน้ โดยแนวรบัระยะสัน้ถดัไปจะ
อยู่บรเิวณ 1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรระยะสัน้ในบรเิวณ 1,959-1,966 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากยืน 1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ แต่หาก
ราคาอ่อนตวัลงไปก่อนใหพ้ิจารณาบริเวณ 1,932-1,915 ดอลลารต์่อ
ออนซเ์ป็นจดุทยอยเขา้ซือ้คืน แต่หากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซือ้คืน
ไปที่แนวรบัถดัไป 
 

 

 

20 April 2022 
 

 

 

 
                                   ท่ีมา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กวง่ตวัในกรอบ 1,941.46-1,951.39 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยราคาทองค ามีการยอ่ตวัลงและเคล่ือนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งสลบัไปมา
ระหว่างแดนบวกลบ หลังจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลง 28.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดันจากการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ขึน้
ดอกเบีย้ “อย่างแข็งกรา้ว” เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  ซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวส่งผลใหด้ัชนีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้แตะระดับสูงสุดเหนือ 101 เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปีรวมถึง อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 3 ปี จนเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ ขณะท่ี
เชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัชว่ยพยงุจากชาติตะวนัตกน าโดยสหรฐัเตรยีมวอลค์เอาทใ์นการประชมุรฐัมนตรคีลงัและผูว้า่การธนาคารกลางของกลุม่ G20 ท่ีกรุงวอชิงตนัในวนัพรุง่นี ้เพ่ือ
แสดงการประทว้งต่อการท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน อีกทัง้ ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดลุการคา้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 8 ในเดือนมี.ค. เน่ืองจากราคาพลงังานและสินคา้โภคภณัฑท่ี์
พุง่สงูขึน้นัน้ไดเ้พิ่มตน้ทนุการน าเขา้สินคา้ ดา้นดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้เน่ืองจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนสู่ระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบ
กบัดอลลาร ์ไดช้ว่ยหนนุหุน้กลุม่สง่ออก ทา่มกลางแนวโนม้วา่สว่นต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักบัญ่ีปุ่ นจะกวา้งขึน้อีก ประเด็นท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคา
ทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.และตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) G20 ป่วน! สหรัฐน าชาติตะวันตกตบเท้าวอลค์เอาทพ์รุ่งนี้ ประท้วงรัสเซียถล่มยูเครน แหล่งข่าวระบุว่า ชาติตะวนัตกน าโดยสหรฐั
เตรียมวอลค์เอาทใ์นการประชมุรฐัมนตรีคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางของกลุม่ G20 ที่กรุงวอชิงตนัในวนัพรุง่นี ้เพ่ือแสดงการประทว้งต่อการที่
รสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน ทัง้นี ้รฐับาลรสัเซียยืนยนัว่า นายแอนตนั ซิลอูานอฟ รัฐมนตรีคลงัรสัเซีย จะเขา้รว่มการประชมุในวนัพรุง่นี ้
แมต้วัแทนจากชาติตะวนัตกเรียกรอ้งใหง้ดการเชิญรสัเซียเขา้รว่มการประชุม รวมทัง้ขบัรสัเซียออกจากกลุ่ม G20 แต่จีนก็ไดอ้อกมาปฏิเสธขอ้
เรยีกรอ้งดงักลา่ว ทางดา้นเจา้หนา้ที่สหรฐักลา่ววา่ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั จะไมเ่ขา้รว่มการประชมุซึง่มีตวัแทนจากรสัเซียเขา้รว่ม
ดว้ย สว่นเจา้หนา้ที่จากฝรั่งเศสกลา่ววา่ รฐัมนตรจีากกลุม่ G7 จะเดินออกจากการประชมุ หากตวัแทนจากรสัเซียขึน้กลา่วสนุทรพจน ์นอกจากนี ้
หลงัการประชมุรฐัมนตรคีลงัของกลุม่ G20 ในวนัพรุง่นี ้ที่ประชมุจะไมม่ีการออกแถลงการณร์ว่มกนัแตอ่ยา่งใด 

 (+) CDC เผยไวรัสโควิดสายพันธุ ์BA.2/BA.2.12.1 ใกล้ยึดสหรัฐ ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า ไวรสัสายพนัธุ ์BA.2 
และ BA.2.12.1 รวมกนัครองสดัสว่นมากกว่า 90% ของไวรสัโควิด-19 ทัง้หมดที่มีการตรวจพบในสหรฐั ทัง้นี ้ไวรัส BA.2 เป็นสายพนัธุย์่อยของ
โอมิครอน ขณะที่ไวรสั BA.2.12.1 เป็นสายพันธุย์่อยของ BA.2  CDC เปิดเผยว่า ณ สปัดาหท์ี่สิน้สุดวนัที่ 16 เม.ย. ไวรสั BA.2 ครองสดัส่วน 
74.4% ของไวรสัโควิด-19 ทัง้หมดในสหรฐั ขณะที่ไวรสั BA.2.12.1 คิดเป็นสดัสว่น 19%  

 (+) รบ.สหรัฐเล็งยื่นอุทธรณใ์ห้บังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะตามเดิม  รฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่ง
สหรฐั อาจขอย่ืนอทุธรณ ์หลงัศาลแขวงเมืองแทมปา รฐัฟลอรดิา มีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนค าสั่งของรฐับาลสหรฐัที่ระบใุหผู้โ้ดยสารที่ใชบ้ริ การ
เครื่องบิน, รถไฟ และระบบขนสง่สาธารณะในสหรฐั จ าเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยั "กระทรวงยตุิธรรม และศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรค (CDC) 
ไม่เห็นด้วยกับค าตัดสินของศาลแขวง จึงจะขอย่ืนอุทธรณ์" แถลงการณ์จากกระทรวงยุติธรรมระบุ "ทางกระทรวงฯ มองว่า การบังคับใช้
ขอ้ก าหนดควรขึน้อยู่กบัขอ้สรุปของ CDC ว่า ค าสั่งดงักล่าวยังคงมีความจ าเป็นต่อระบบสาธารณสขุหรือไม่" "หาก CDC ประเมินแลว้ว่า ค าสั่ง
บงัคบัสวมหนา้กากอนามยัยงัคงมีความจ าเป็นต่อสขุภาพของประชาชน กระทรวงยตุิธรรมจะอทุธรณค์ าตดัสินของศาลแขวง" กระทรวงยตุิธรรม
ระบ ุ

 (+) ญี่ปุ่นขาดดุลการค้ามากกว่าคาดในมี.ค. เหตุน าเข้าพลังงานพุ่ง ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดุลการคา้ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 ในเดือนมี.ค. 
เน่ืองจากราคาพลงังานและสินคา้โภคภัณฑท์ี่พุ่งสูงขึน้นั้นไดเ้พิ่มตน้ทุนการน าเขา้สินคา้ ซึ่งเพิ่มความยากล าบากทางเศรษฐกิจใหก้ับญ่ี ปุ่ น
ทา่มกลางวิกฤตการณย์เูครน รายงานระบวุ่า การสง่ออกปรบัตวัขึน้นอ้ยกว่าที่คาดการณไ์ว ้เน่ืองจากการเติบโตของการสง่ออกสนิคา้ไปยงัจีนซึง่
เป็นหุน้ส่วนการคา้ส าคญันัน้ ชะลอตวัลง ซึ่งบ่งชีว้่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเผชิญความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ภาวะชะงกังนัดา้นห่วงโ ซ่อปุทานโลก 
และการระบาดของโรคโควิด-19  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 4.14 จุด ก่อนธ.กลางจีนประกาศตรึงดอกเบีย้ LPR ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้
จีนเปิดปรบัตวัลงเชา้นี ้ก่อนธนาคารกลางจีนจะแถลงมติอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสติเปิดตลาดที่ระดบั 3,189.89 
จดุ ลดลง 4.14 จดุ หรอื -0.13% ทัง้นี ้ธนาคารกลางจีนประกาศคงอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดบั 3.7% และคงอตัรา
ดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปีที่ระดบั 4.6% ในวนันี ้

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 154.90 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตัวขึน้ในเชา้วันนี ้
เน่ืองจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนสู่ระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกบัดอลลาร ์ไดช้่วยหนุนหุน้กลุ่มส่งออก ท่ามกลางแนวโนม้ว่า
ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักับญ่ีปุ่ นจะกวา้งขึน้อีก ทัง้นี ้ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27 ,139.99 จุด เพิ่มขึน้ 
154.90 จดุ หรอื +0.57% หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุม่อปุกรณก์ารขนสง่, กลุม่เครื่องมือชั่งตวงวดั และกลุม่ผลติภณัฑย์าง                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                               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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ 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 ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (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. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั   77** 79 

 วนัที่ 1  ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตกอ่สรา้งเดือนมี.ค.   1.87M** 1.86M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.79M** 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. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   5.78M 6.02M 

 วนัที่ 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 9.4M 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลติจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.6 27.4 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   190K 185K 

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

 วนัที่ 4 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัศกุรท์ี่ 22 เม.ย. 00.00 น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   58.1 58.8 

 20.45 น. สหรฐัฯ 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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