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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
25-04-2022 12:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,929.70 1,916.31 -13.39 -0.69 

Spot Silver ($) 24.11 23.77 -0.34 -1.41 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,410 31,000 -410 -1.31 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,310 31,000 -310 -0.99 

Gold Online Futures (GOM22) 1,948.40 1,922.70 -25.70 -1.32 

Silver Futures (SVFM22)  24.45 23.94 -0.51 -2.09 

ดชันดีอลลาร ์ 101.16 101.32 0.16 0.16 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าเกิดแรงขายจนราคาอ่อนตวัลง แม้ว่าจะมีแรงซือ้ให้ดีด
ตวัขึน้มาได้บ้าง แตห่ากมีแรงซือ้ไม่มากพอ ราคามีโอกาสอ่อนตวัลง
ทดสอบแนวรับโซน  1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทัง้นี ้ระยะสัน้ประเมิน
แนวต้านโซนใกล้ 1,940 ดอลลาร์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ อาจเกิด
แรงขายกดดนัให้ราคาอ่อนตวัลงอีกครัง้  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นการลงทนุระยะสัน้โดยซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,915 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  พ ร้อมลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,915 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ และส าหรับนักลงทุนท่ีถือสถานะซือ้อยู่ แนะน า
ทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,940-1,958 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ขึน้ไป  

 

 

 

 

25 April 2022 
 

 

 

 
                                                ท่ีมา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือวนัศกุร์ท่ีผ่านมาปรับลดลงมากว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เน่ืองจากได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้
เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ ซึง่ด้าน Fed funds futures บ่งชีว้่ามีโอกาสมากกว่า 80% ที่อตัราดอกเบีย้ของเฟดจะเพิ่มขึน้อีก 1.5% สูร่ะดบั 2%-2.25% ภายในการประชมุนโยบายการเงินของเฟดวนัท่ี 
26-27 พ.ค. ส่งผลให้หนนุอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี เพิ่มขึน้สู่ระดบั 2.789% ซึง่เป็นระดบัสงูท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2018 และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐอายุ 10 ปีฟื้นตัวจากระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 1 สปัดาห์ ส่วนในวันนีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ 1,915.40-1,934.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยยังได้รับปัจจัยกดดนัต่อ
เน่ืองมาจากการคาดการณ์ว่ามีโอกาสสงูท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2543 ในการประชมุเดือนพ.ค.นี ้เพ่ือสกัดความร้อนแรงของ
อตัราเงินเฟ้อ ซึง่ท าให้ราคาสญัญาน า้มนัดิบ WTI ร่วงลงหลดุจากระดบั 100 ดอลลาร์ แตะท่ีระดบั 99.06 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือลดลงมา -2.95% ช่วงเช้านี ้อย่างไรก็ตามยงัพอมีแรงหนนุ
จากนายวาลดสิ ดอมบรอฟสกิส รองประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) เผยว่าสหภาพยโุรป (EU) เตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรตอ่รัสเซียเป็นครัง้ที่ 6 ด้วยการระงบัหรือลดการน าเข้าน า้มนั 
หรืออาจเรียกเก็บภาษีน าเข้า ประกอบกบัเซี่ยงไฮ้ศนูย์กลางการเงินของจีน พบผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 อีก 51 ราย ท าสถิตริายวนัสงูสดุ ส าหรับวนันีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ส่ือเผย EU เตรียมคว ่าบาตรน าเข้าน า้มันจากรัสเซีย หนงัสือพิมพ์เดอะไทม์สรายงานโดยอ้างค าพูดของนายวาลดิส ดอมบรอฟสกิส รองประธาน
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) วา่ สหภาพยโุรป (EU) เตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรรอบใหม่ที่เรียกกวา่ "การคว ่าบาตรอนัชาญฉลาด (Smart Sanctions)" ต่อ
รัสเซีย ด้วยการระงบัการน าเข้าน า้มนัจากรัสเซีย นายดอมบรอฟสกิสให้สมัภาษณ์กบัเดอะไทม์สว่า "เราก าลงัพิจารณาใช้มาตรการคว ่าบาตรครั ้งท่ี 6 และ
หนึ่งในมาตรการท่ีเราก าลงัพิจารณาอยู่คือการคว ่าบาตรการน าเข้าน า้มนับางรูปแบบ เม่ือเราท าการคว ่าบาตร เราต้องท าในแบบท่ีจะเพิ่มแรงกดดนัให้กบั
รัสเซียมากท่ีสุด ขณะเดียวกันก็ลดความเสียหายท่ีเราได้รับให้เหลือน้อยท่ีสุด" พร้อมระบุว่า ยังไม่มีการตกลงรายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับการคว ่าบาตร
น า้มนั แตอ่าจรวมไปถงึการคอ่ย ๆ ลดการน าเข้าน า้มนัรัสเซียหรือเรียกเก็บภาษีน าเข้าส าหรับการส่งออกท่ีมีมลูค่าเกินท่ีก าหนดไว้ 

 (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 200 จุด กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้-จับตาผลประกอบการบริษัทเทคโนฯ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 200 จุด
ในช่วงเช้านี ้ณ เวลา 08.34 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนส์ร่วงลง 244 จุด หรือ 0.72% แตะท่ี 33,484 จุด เน่ืองจากความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของการ
ท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐ ซึง่ได้แก่ 
แอปเปิล, ไมโครซอฟท์, แอมะซอน, อลัฟาเบท ซึง่เป็นบริษัทแม่ของกเูกิล และเมตา ซึง่เป็นบริษัทแม่ของเฟซบุ๊ก  

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วง กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้-ล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้กระทบศก. ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าร่วงลงอย่างหนักในวนันี ้หลังจาก
ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดิ่งลงกว่า 200 จุดในช่วงเช้านี ้เน่ืองจากนักลงทุนมีความกงัวลเก่ียวกับผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟ ด) เร่งปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ และจีนล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้เพ่ือควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 โดยดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดภาคเช้าท่ีระดบั 3,012.18 
จุด ลดลง 74.73 จุด หรือ -2.42%, ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าท่ี 20,103.67 จุด ลดลง 534.85 จุด หรือ -2.59% และดชันีนิกเกอิตลาดหุ้น
โตเกียวปิดภาคเช้าท่ีระดบั 26,578.70 จดุ ร่วงลง 526.56 จดุ หรือ -1.94% 

 (+) จีนล็อกดาวน์ปักกิ่งบางส่วน-เซ่ียงไฮ้พบผู้เสียชีวิตจากโควิดอีก 51 ราย ท าสถิติรายวันสูงสุด การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีน
ย ่าแย่ลง หลงัจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ในกรุงปักก่ิงเพิ่มสงูขึน้และท าให้ทางการจีนตดัสินใจล็อกดาวน์พืน้ท่ีบางแหง่ในกรุงปักก่ิง และถือเป็นการใช้มาตรการ
ท่ีเข็มงวดต่อปักกิ่งอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายก าหนดนโยบายของจีนก าลังพยายามเล่ียงท่ีจะไม่ให้เกิดวิกฤติแบบท่ี เซี่ยงไฮ้ ซึง่สร้าง
ความเสียหายครัง้ใหญ่ต่อเศรษฐกิจในขณะนี ้ซึง่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยในวนันีว้า่ เซี่ยงไฮ้ซึง่ศนูย์กลางการเงินของจีน รายงานพบผู้ เสียชีวติจากโรคโค
วิด-19 รายจ านวน 51 รายในวนัอาทิตย์ท่ีผ่านมา ( 24 เม.ย.) ซึง่เพิ่มขึน้จากจ านวน 39 รายในวนัเสาร์ และท าสถิติการเสียชีวิตรายวนัสูงสุดนบัตัง้แต่เกิด
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ส่วนจ านวนผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 รายใหม่ในเมืองเซี่ยงไฮ้อยู่ท่ี 19,455 รายในวนัท่ี 24 เม.ย. โดยแบ่งออกเป็นผู้ติดเชือ้ท่ี
ไม่แสดงอาการของโรคจ านวน 16,983 ราย ซึง่ลดลงจาก 19,657 รายเม่ือหนึ่งวนัก่อนหน้า ขณะท่ีจ านวนผู้ตดิเชือ้ท่ีแสดงอาการของโรคอยู่ท่ี 2,472 คน ซึง่
เพิ่มขึน้จาก 1,401 คนเม่ือหนึง่วนัก่อนหน้า 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน จากแรงซือ้รับทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐ-ญ่ีปุ่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเป็นส่วนใหญ่โดยเคล่ือนไหว
บริเวณกรอบกลาง 128 เยนในการซือ้ขายช่วงเที่ยงวนันีท่ี้ตลาดโตเกียว เน่ืองจากนกัลงทนุแห่เข้าซือ้สกุลเงินดอลลาร์ เพราะนโยบายการเงินท่ีแตกตา่งกนั
ระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กับธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ซึง่เดินหน้าใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายเพ่ือบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึน้ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 128.32-128.33 เยน เทียบกบั 128.45-128.55 เยน ท่ี
ตลาดนิวยอร์ก และ 128.05-128.08 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเม่ือวนัศกุร์ท่ี 22 เม.ย.ที่ผ่านมา 

 (-) น า้มัน WTI ร่วงหลุด $100 กังวลล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้-เฟดขึน้ดบ.กระทบดีมานด์ ราคาน า้มัน WTI ร่วงลงหลุดจากระดบั 100 ดอลลาร์ช่วงเช้านี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลวา่ การท่ีจีนล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้เป็นเวลานาน และการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ จะส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มัน ณ เวลา 09.15 น.ตามเวลาไทย สัญญาน า้มันดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 3.01 
ดอลลาร์ หรือ -2.95% แตะท่ีระดบั 99.06 ดอลลาร์/บาร์เรล นอกจากนี ้นกัลงทนุวิตกเก่ียวกบัความเส่ียงจากการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงัจากนายเจอ
โรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวเม่ือวนัพฤหสับดี (21 เม.ย.) ว่า เขาสนบัสนนุให้เฟดด าเนินการเร็วขึน้เพ่ือต่อสู้กบัเงินเฟ้อ และระบุวา่มีโอกาสท่ีเฟดจะปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตปี่ 2543 ในการประชมุเดือนพ.ค.   

 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมา การ 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 ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนม.ค.โดย Ifo   88.3 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรัฐ  ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     0.5% -0.6% 

 19.30น. สหรัฐ  ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมี.ค.     1.0% -2.1% 

 20.00น. สหรัฐ  ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   19.2% 19.1% 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   108.5 107.2 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   774K 772K 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด์   9 13 

วนัพธุท่ี 27 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมี.ค.ของGfK   -14.3 -15.5 

 19.30น. สหรัฐ  สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   - 2.5% 

 21.00น. สหรัฐ  ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.0% -4.1% 

 21.30น. สหรัฐ  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - -8.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 เม.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรัฐ  ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   1.0% 6.9% 

 19.30น. สหรัฐ  จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   178K 184K 

วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Showa Day   - - 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   7.5% 7.4% 

 19.30น. สหรัฐ  ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนมี.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐ  ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.6% 0.2% 

 20.45น. สหรัฐ  ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.   61.5 52.9 

 21.00น. สหรัฐ  ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนเม.ย.จากUoM   65.8 65.7 

 21.00น. สหรัฐ  คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนเม.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 22 เม.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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