
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,932  1,915 1,897 

        1,966  1,981 2,002 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
22/04/2565 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,951.00 1,952.25 1.25 0.06 

Spot Silver ($) 24.64 24.54 -0.10 -0.41 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,340 31,500 160 0.51 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,270 31,470 200 0.64 

Gold Online Futures (GOM22) 1,950.80 1,956.60 5.80 0.30 

Silver Futures (SVFM22)  25.10 24.72 -0.38 -1.51 

ดชันดีอลลาร ์ 100.63 100.56 -0.07 -0.07 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบในทิศทางอ่อนตวัลง ระยะสัน้ราคาอาจ
ดีดตัวขึน้ทดสอบแนวตา้น 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์ หากไม่
สามารถผ่านไปได ้ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดนัมาอีกครัง้ แต่หาก
ราคาทองค าสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ์
ได ้มีโอกาสดีดตวักลบั 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้เก็งก าไรระยะสัน้ โดยแนะน าใหน้กัลงทนุรอจงัหวะเปิดสถานะขาย 
หากราคาปรบัตวัขึน้ไม่ผ่านแนวตา้น 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์
(ตัดขาดทุนหากผ่าน 1 ,966 ดอลลารต์่อออนซ์ )และให้ทยอยปิด
สถานะขายท าก าไรบรเิวณแนวรบั 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,945.91-1,953.54 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการเคล่ือนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งสลบัในแดนบวกและ
แดนลบ หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลง 6.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากดชันีดอลลารฟ้ื์นตวัจากระดบัต ่าสดุในรอบ 1 สปัดาห ์ปิดแข็งค่าขึน้ 0.28%  
สว่นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีฟ้ืนตวัขึน้สูร่ะดบัท่ี 2.900% หลงัจากนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สง่สญัญาณขึน้ดอกเบีย้ 0.5% 
ในการประชมุเดือนพ.ค. พรอ้มปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ต่อเน่ืองในปีนี ้ ขณะท่ีเชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัหนุนเพิ่มจากนายริชิ ซูแนค รฐัมนตรีคลงัองักฤษ และนางคริสเทีย ฟรีแลนด ์
รฐัมนตรีคลงัแคนาดา ไดว้อลค์เอาทจ์ากท่ีประชมุรฐัมนตรีคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ท่ีกรุงวอชิงตนัวนันี ้ทนัทีท่ีตวัแทนจากรสัเซียกล่าวถอ้ยแถลงในการประชมุ 
รวมถงึ กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้า่ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) พืน้ฐานซึง่ไม่นบัรวมราคาอาหารสดซึง่มีความผนัผวน ปรบัตวัขึน้ 0.8% 
ในเดือนมี.ค.เม่ือเทียบรายปี ซึง่เป็นการปรบัตวัขึน้มากท่ีสดุในรอบกว่า 2 ปี ดา้นนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดก้ลา่วในการหารอืเรื่องเศรษฐกิจโลกในท่ี
ประชมุของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เม่ือคืนวานนีต้ามเวลาไทยว่า เฟดอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุวนัท่ี 3-4 พ.ค.นี ้ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็น
ปัจจยัท่ีมากดดนัต่อราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการ
เดือนเม.ย. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสญัญาซ้ือขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช้่วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) อังกฤษ-แคนาดาตบเท้าวอลค์เอาท ์G20 ประท้วงรัสเซียบุกยูเครน นายริชิ ซูแนค รฐัมนตรีคลงัองักฤษ และนางคริสเทีย ฟรีแลนด ์
รฐัมนตรีคลงัแคนาดา ไดว้อลค์เอาทจ์ากที่ประชมุรฐัมนตรีคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ที่กรุงวอชิงตนัวนันี ้ทนัทีที่ตวัแทนจาก
รสัเซียกลา่วถอ้ยแถลงในการประชมุ สว่นเม่ือวานนี ้นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั และนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ไดว้อลค์เอาทจ์ากที่ประชมุรฐัมนตรีคลงัของกลุ่ม G20 เช่นกนั ทนัทีที่นายแอนตนั ซิลอูานอฟ รฐัมนตรีคลงัรสัเซีย กล่าวถอ้ยแถลงในการ
ประชมุ แหลง่ข่าวระบวุ่า นอกจากนางเยลเลนและนายพาวเวลแลว้ ตวัแทนจากชาติตะวนัตกหลายราย ซึง่รวมถึง องักฤษ แคนาดา และยเูครน 
ก็ไดเ้ดินออกจากที่ประชมุเพ่ือแสดงการประทว้งตอ่การที่รสัเซียสง่ก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน 

 (+) ตลาดคริปโทฯรัสเซียส่ันคลอน หลังโดนมาตรการคว ่าบาตรจากชาตติะวันตก ตลาดครปิโทเคอรเ์รนซีของรสัเซียซึง่มีมลูค่า 1.24 แสน
ลา้นดอลลารก์ าลงัเผชิญกบัมาตรการคว ่าบาตรชดุใหมท่ี่พุ่งเปา้กดดนัรสัเซียใหถ้อนก าลงัออกจากยเูครน เน่ืองจากชาติตะวนัตกมีความกงัวลว่า 
รสัเซียอาจใชค้รปิโทฯ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ไวใ้ชห้ลบเลี่ยงมาตรการคว ่าบาตร เมื่อวานนี ้(21 เม.ย.) ไบแนนซ ์(Binance) แพลตฟอรม์ซือ้
ขายคริปโทเคอรเ์รนซีรายใหญ่ที่สดุในโลกเปิดเผยว่า ไบแนนซไ์ดร้ะงบัการใหบ้รกิารบางส่วนแก่ชาวรสัเซียที่มียอดถือครองคริปโทฯ รวมมลูค่า
เกิน 10,000 ยโูร (10,912 ดอลลาร)์ ตามมาตรการคว ่าบาตรของสหภาพยโุรป (EU) ที่ออกมาลา่สดุ 

 (+) เงินเฟ้อญี่ปุ่นพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี หลังราคาเชื้อเพลิงพุ่ง-เยนร่วง กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญ่ีปุ่ น
เปิดเผยในวนันีว้า่ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) พืน้ฐานซึง่ไมน่บัรวมราคาอาหารสดซึง่มีความผนัผวน ปรบัตวัขึน้ 0.8% ในเดือนมี.ค.เม่ือเทียบรายปี 
ซึง่เป็นการปรบัตวัขึน้มากที่สดุในรอบกว่า 2 ปี โดยไดแ้รงหนนุจากตน้ทนุพลงังานและวตัถดุิบที่สงูขึน้ เน่ืองจากสงครามในยเูครนและเงินเยนที่
อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงเป็นปัจจยัที่สรา้งแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อ รายงานของกระทรวงฯ ระบวุ่า เพราะราคาพลงังานที่พุ่งขึน้อย่างรวดเรว็ที่ สดุใน
รอบกวา่ 40 ปี ท าใหด้ชันี CPI พืน้ฐานปรบัตวัขึน้ติดตอ่กนัเป็นเดือนที่ 7 เม่ือเทียบเป็นรายปี และเป็นการปรบัตวัขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนม.ค. 
2563 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 519.73 จุด นลท.เทขายท าก าไร  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้รว่งลงในวนันี ้โดย
ปรบัตวัลงมากกว่า 2% ในช่วงสัน้ ๆ เน่ืองจากนกัลงทนุเทขายหุน้เพื่อท าก าไรหลงัจากดชันีนิกเกอิทะยานขึน้ 3 วนัท าการติดต่อกนั ทัง้นี ้ดชันีนิก
เกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27,033.33 จดุ รว่งลง 519.73 จดุ หรอื -1.89% หุน้ที่ปรบัตวัลงในชว่งเชา้นีน้  าโดยหุน้กลุม่โลหะที่ไมม่ีสว่นผสมของเหลก็, 
กลุม่เหมืองแร ่และกลุม่บรกิาร 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดร่วง 420.61 จุด หลังเฟดส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดรว่งลงเชา้นี ้ตาม
ทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที่ปิดร่วงลงกว่า 1% เมื่อคืนนี ้หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เ ฟด) ส่ง
สญัญาณวา่ เฟดอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุเดือนพ.ค. ดชันีฮั่งเสง็เปิดที่ 20,261.61 จดุ ลดลง 420.61 จดุ หรอื -2.03%  

 (-) "เยเลน" ยอมรับยากทีจ่ะกดีกันรัสเซียออกจากประชุม G20 นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัยอมรบัว่า เป็นเรื่องที่ยากที่จะกีดกนั
รสัเซียออกจากการประชุมของผูน้  ากลุ่ม G20 แมร้สัเซียจะบุกโจมตียูเครนก็ตาม พรอ้มเสริมว่าไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอื่น
เท่าที่ควร นางเยลเลนแถลงต่อสื่อมวลชนวา่ "พฤติกรรมของรสัเซียนบัเป็นการละเมิด และเป็นที่รงัเกียจต่อบรรทดัฐานสากลมากจนเราไม่เต็มใจ
ใหร้สัเซียเขา้รว่มหรือฟังสิ่งที่รสัเซียจะพูด" อย่างไรก็ตาม นางเยลเลนเสรมิว่า การกีดกนัไม่ใหป้ระเทศใดประเทศหนึ่งเขา้รว่มนัน้ตอ้งอาศยัการ
เห็นพอ้งกนัอยา่งมากในการประชมุใด ๆ ซึง่นานาประเทศไมไ่ดม้ีเห็นพอ้งกนัมากขนาดนัน้ 

 (-) "พาวเวล" พูดชัด เฟดเล็งขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ในเดือนพ.ค.เพือ่สกัดเงนิเฟ้อ นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ได้
กลา่วในการหารอืเรื่องเศรษฐกิจโลกในที่ประชมุของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เม่ือคืนวานนีต้ามเวลาไทยวา่ เฟดอาจจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุวนัที่ 3-4 พ.ค.นี ้นายพาวเวลกล่าวว่า การที่อตัราเงินเฟ้อของสหรฐัพุ่งขึน้สงูกว่าเปา้หมาย 2% ของเฟดแลว้ราว 3 
เท่า ท าใหเ้ฟดเล็งเห็นว่า เป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยมีความเป็นไปไดว้่าจะมีการปรบัขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุ
เดือนพ.ค. 

                                                                                                               ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/


                                  

วัน เวลา ประเท  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 ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 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. 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   17.6** 27.4 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   184K** 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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