
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,932  1,915 1,897 
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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
21/04/2565 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,957.30 1,950.90 -6.40 -0.33 

Spot Silver ($) 25.18 25.02 -0.16 -0.64 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,260 31,400 140 0.45 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,320 31,330 10 0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,952.60 1,955.70 3.10 0.16 

Silver Futures (SVFM22)  25.21 25.25 0.04 0.16 

ดชันดีอลลาร ์ 100.34 100.49 0.15 0.14 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์
อีกครัง้แต่ยังไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยังคงตอ้งระมดัระวงัแรง
ขายท าก าไรเน่ืองจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทองค ามีการปรบัตัวขึน้
ยงัคงมีแรงขายออกมาเพิ่มขึน้ และหากราคาทองค าปรบัตวัขึน้จ ากัด
ประเมินแนวรบัในโซน 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เปิดสถานะขายเพื่อท าก าไร หากราคาทองค าขยบัขึน้ไม่ผ่านแนวตา้น 
1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ม่ได ้ (ตดัขาดทนุหากราคายืนเหนือ 
1,966 ดอลลารต์่อออนซ)์ และ หากรบัความเสี่ยงไดน้อ้ยเขา้ซือ้คืนเมื่อ
ราคาทองค าย่อตัวลงมาบริเวณ 1,939-1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่
หากหลดุถือสถานะขายต่อเพื่อรอซือ้คืนที่แนวรบัถดัไป 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,950.00-1,957.56 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการย่อตวัลงเล็กนอ้ยและเคล่ือนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้ง 
หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7.60 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากแรงซือ้ Buy the dip หลงัจากราคาทองค ารว่งลงแรงในวนัท าการก่อนหนา้ จนราคาทองค า
เขา้สู่สภาวะขายมากเกินไป(oversold) ประกอบกบัคา่เงินยโูรแข็งคา่ขึน้ในวนัพธุหลงัการเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของเยอรมนีท่ีพุ่งขึน้ 30.9% เม่ือเทียบเป็นรายปีในเดือนมี.ค. 
ขณะท่ีเชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัชว่ยหนนุเพิ่มจาก กระทรวงกลาโหมรสัเซียเปิดเผยวา่ รสัเซียไดท้ดลองยิงขีปนาวธุขา้มทวีปซารม์ตั (Sarmat) เม่ือเวลา 15.12 น.ของวนัพธุ (20 เม.ย.) 
ตามเวลารสัเซีย โดยไดย้ิงขีปนาวธุดงักล่าวจากฐานยิงในแควน้อารฮ์นัเกลสคท์างตอนเหนือของประเทศ นอกจากนี ้กระทรวงการคลงัสหรฐัสั่งคว ่าบาตรบิตรเิวอร ์(BitRiver) บรษัิท
เหมืองครปิโทเคอรเ์รนซีผูใ้หบ้รกิารดา้นดาตา้เซนเตอรร์ายใหญ่ท่ีสดุในแวดวงอตุสาหกรรมและท าธุรกิจในรสัเซีย ดา้นนายอนัโตนิโอ กเูตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ เรยีกรอ้งให้
มีการจดัประชมุ 3 ฝ่ายรว่มกบัผูน้  ารสัเซียและยเูครนในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ เพ่ือคลายปมวิกฤตสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครนท่ีล่วงเลยเข้ าสู่เดือนท่ี 3 อนึ่งใจความใน
จดหมายท่ีส่งออกไปหาผูน้  าของแตล่ะประเทศ นัน้ นายกเูตอรเ์รสไดเ้รยีกรอ้งใหมี้การจดัการเจรจาเพ่ือหาแนวทางยตุิสงคราม ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคา
ทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน และดชันีชีน้  า
เศรษฐกิจจาก Conference Board 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) รัสเซียทดลองยิงขปีนาวุธข้ามทวีปหวังขู่สหรัฐ-ชาตพิันธมิตร กระทรวงกลาโหมรสัเซียเปิดเผยว่า รสัเซียไดท้ดลองยิงขีปนาวธุขา้มทวีป
ซารม์ตั (Sarmat) เม่ือเวลา 15.12 น.ของวนัพธุ (20 เม.ย.) ตามเวลารสัเซีย หรอื 19.12 น.ตามเวลาไทย โดยไดย้ิงขีปนาวธุดงักลา่วจากฐานยิงใน
แควน้อารฮ์นัเกลสคท์างตอนเหนือของประเทศ ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูินแห่งรสัเซียไดช้มการทดลองยิง
ขีปนาวธุดงักล่าวผ่านทางวิดีโอ โดยกล่าวว่า "อาวธุที่ไม่เหมือนใครนีจ้ะส่งเสรมิแสนยานุภาพทางทหารของกองทพัรสัเซีย พรอ้มปกป้องรสัเ ซีย
จากภยัคุกคามภายนอก" และท าใหผู้ท้ี่พยายามคุกคามรสัเซีย "ตอ้งกลบัไปคิดอีกครัง้" ซึ่งถอ้ยแถลงดงักล่าวส่งสญัญาณชดัเจนว่า เป็นการขู่
สหรฐัและชาติพนัธมิตร 

 (+) สหรัฐคว ่าบาตรรัสเซียรอบใหม่ รวมธนาคารพาณิชย-์บริษัทขุดคริปโทฯ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า เมื่อวันพุธ (20 เม.ย.) ฝ่าย
บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรฐั สั่งคว ่าบาตรหน่วยงานและบุคคลหลายสิบรายที่สหรฐักล่าวหาว่า มีส่วนเก่ียวขอ้งในความ
พยายามหลบหลีกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย หลงับกุยเูครน ความเคลื่อนไหวดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งในชดุมาตรการของสหรฐัที่จะกดดนัใหร้สัเซีย
ยตุิสงครามที่ด  าเนินมาเกือบ 2 เดือน 

 (+) สหรัฐส่ังแบนบริษัทเหมืองคริปโทฯ "บิตริเวอร"์ เหตุท าธุรกิจเอือ้ประโยชน์รัสเซีย กระทรวงการคลงัสหรฐัสั่งคว ่าบาตรบิตริเวอร ์
(BitRiver) บรษัิทเหมืองครปิโทเคอรเ์รนซีผูใ้หบ้รกิารดา้นดาตา้เซนเตอรร์ายใหญ่ที่สดุในแวดวงอตุสาหกรรมและท าธุรกิจในรสัเซีย บิตรเิวอร ์เป็น
บรษัิทจากสวิตเซอรแ์ลนดซ์ึง่ใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรพลงังาน การอ านวยความสะดวกดา้นการท าเหมืองครปิโทฯ และการใหบ้รกิารโซลชูนัการ
จดัการขนาดใหญ่แก่ผูข้ดุบิตคอยนท์ั่วโลกรวมถงึในยโุรปตะวนัออกและรสัเซีย โดยภมูิภาคดงักลา่วเป็นหนึ่งในพืน้ที่ที่ไดร้บัความนิยมจากนกัขดุ
คอ่นขา้งสงูพอ ๆ กบัอเมรกิาเหนือ เน่ืองจากนกัขดุจ านวนมากตอ้งอพยพออกมาจากประเทศจีนหลงัจากรฐับาลสั่งแบนเหมืองครปิโทฯ เม่ือเดือน
พ.ค.ที่ผา่นมา ความเคลื่อนไหวจากกระทรวงการคลงัสหรฐัมีขึน้เพียง 1 วนัหลงัจากที่กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ออกรายงานเตือนว่า 
เหมืองครปิโทฯ อาจมีสว่นชว่ยเหลือประเทศต่าง ๆ อย่างรสัเซียและอิหรา่นใหส้ามารถหลบเลี่ยงการคว ่าบาตรได ้ดว้ยการน าทรพัยากรธรรมชาติ
ที่ไมส่ามารถสง่ออกไดไ้ปอดุหนนุการท าเหมืองครปิโทฯ ซึง่ตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าสงู 

 (+) รัสเซียเผยเงินเฟ้อพุ่ง 17.62% ในเดือนเม.ย. สูงสุดรอบ 20 ปี กระทรวงเศรษฐกิจรสัเซียเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็น
มาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 17.62% ณ วนัที่ 15 เม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 25 45 และสงูกว่า
ระดบั 17.49% เม่ือสปัดาหท์ี่แลว้ ทัง้นี ้ราคาสนิคา้ในรสัเซียแทบทกุอยา่งนบัตัง้แตอ่าหาร, เสือ้ผา้ และสมารท์โฟนตา่งพุง่ขึน้อยา่งมากนบัตัง้แตท่ี่
รสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครนเมื่อวนัที่ 24 ก.พ. โดยไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของค่าเงินรูเบิล หลงัจากที่สหรฐัและชาติตะวันตก
ออกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย 

 (-) ผู้น า UN ขอจัดประชุมร่วม "ปูติน-เซเลนสกี" หวังแก้ปมวิกฤตยูเครน นายอนัโตนิโอ กเูตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกรอ้งใหม้ี
การจัดประชุม 3 ฝ่ายร่วมกับผูน้  ารสัเซียและยูเครนในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ เพ่ือคลายปมวิกฤตสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนที่
ล่วงเลยเขา้สู่เดือนที่ 3 นายสเตฟาน ดูจารร์ิค โฆษกของนายกูเตอรเ์รส กล่าวว่า นายกูเตอรเ์รสไดเ้รียกรอ้งการจัดประชุมดังกล่าว โดยไดย่ื้น
จดหมายต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครน อนึ่ง ใจความในจดหมายที่ส่ งออก
ไปหาผูน้  าของแตล่ะประเทศเมื่อวนัองัคาร (19 เม.ย.) นัน้ นายกเูตอรเ์รสไดเ้รยีกรอ้งใหม้ีการจดัการเจรจาเพ่ือหาแนวทางยตุิสงคราม 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 329.39 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันีต้าม
ทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่ปิดบวกเม่ือวานนี ้และหุน้กลุม่สง่ออกได้แรงหนนุจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงไปอีก หลงัจากที่เมื่อวานนีร้ว่งสู่
ระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกบัดอลลาร ์ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27,547.24 
จดุ พุ่งขึน้ 329.39 จดุ หรอื +1.21% หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ด้แก่ กลุม่ผลิตภณัฑโ์ลหะ, กลุม่กระดาษและเย่ือกระดาษ และกลุม่เครื่องมือชั่งตวง
วดั 

 

                                                                                                                                ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 ประเท  รายการ ความส าคั  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.   4.9%** 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   5.77M** 6.02M 

 วนัที่ 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -8.0M** 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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