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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
26/04/2565 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,897.40 1,902.35 4.95 0.26 

Spot Silver ($) 23.60 23.78 0.18 0.76 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,040 30,900 -140 -0.45 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,030 30,890 -140 -0.45 

Gold Online Futures (GOM22) 1,922.80 1,908.60 -14.20 -0.74 

Silver Futures (SVFM22)  23.81 24.04 0.23 0.97 

ดชันดีอลลาร ์ 101.74 101.55 -0.19 -0.18 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หลังจากราคาทิง้ตัวลงต่อเน่ือง หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืน
เหนือโซน 1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด 
ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวตา้นระยะสัน้ในโซน 1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากผ่านไปได้แนวต้านส าคัญจะอยู่ในบริเวณ 1,932 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์ขณะท่ีแนวรบันั้นยังประเมินในโซน 1,891-1,873 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เนน้การลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัว โดยเปิดสถานะขายท าก าไร
ระยะสัน้ หากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นโซน1,915-1,932 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์เมื่อราคา
ทองค าอ่อนตัวลงทยอยเข้าซือ้คืนหากราคาสามารถยืนเหนือโซน 
1,891-1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,986.90-1,905.04 ดอลลารต่์อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งสลบัไปมาระหว่างในแดนบวก
และแดนลบ หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองอีก 32.30 ดอลลารต่์อออนซ ์มีแรงกดดนัหลกัมาจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร ์ ทัง้นี ้ดอลลารย์งัคงไดร้บัแรงหนุน
จากจากการคาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) จะ “เร่ง” ขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  อีกทัง้สญัญาน า้มันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 3.53 ดอลลาร ์หรือ 3.5% ส่วน
พาลาเดียมลดลงเกือบ 13% ในวนัจนัทร ์จนส่งผลกดดนัทองค าซึ่งเป็นหน่ึงในสินคา้โภคภณัฑ ์ขณะท่ีเชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัช่วยพยงุจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตวัเพียง 4.9% ในปี 2565 ซึ่งลดลง 0.5% จากตวัเลขคาดการณใ์นเดือนม.ค. โดยระบุว่า เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโนม้เผชิญปัญหา Stagflation หรือภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัลงและเงินเฟ้อปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนี้สงครามยเูครน รวมทัง้การพุ่งขึน้ของราคาสินคา้โภคภัณฑ ์และการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ยงัเป็นปัจจัยที่ท าใหเ้ศรษฐกิจเอเชียเผชิญกับ
ความไม่แน่นอน ดา้นราคาน า้มันดิบยงัคงด่ิงลงในวนันี ้โดยล่าสดุ สญัญาล่วงหนา้ WTI ใกลห้ลุดระดบั 96 ดอลลาร ์ขณะท่ีราคาน า้มันดิบเบรนทใ์กลห้ลดุ 100 ดอลลาร ์ประกอบกบัตลาด
หุน้ในเอเชียปรบัตวัเพิ่มขึน้ในเชา้วนันี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัท่ีปรบัตวัขึน้ในวนัจนัทร ์(25 เม.ย.) และดชันี Nasdaq พุ่งขึน้กว่า 1% ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่มา
กดดนัต่อราคาทองค าได ้ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมี.ค.,ราคาบา้นเดือนก.พ.จากเอสแอนดพ์ี/เคส-ชิลเลอร,์
ยอดขายบา้นใหม่เดือนมี.ค.และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนเม.ย.จาก Conference Board 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรียาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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• (+) IMF หั่นคาดการณ์ศก.เอเชียปีนี้เหลือ 4.9% กังวลเงินเฟ้อ-ผลกระทบสงครามยูเครน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
คาดการณว์่าเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตวัเพียง 4.9% ในปี 2565 ซึ่งลดลง 0.5% จากตวัเลขคาดการณใ์นเดือนม.ค. โดยระบวุ่า เศรษฐกิจเอเชียมี
แนวโนม้เผชิญปัญหา Stagflation หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและเงินเฟ้อปรบัตวัสงูขึน้ นอกจากนี ้สงครามยูเครน รวมทั้งการพุ่งขึน้ของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ยังเป็นปัจจัยท่ีท าให้เศรษฐกิจเอเชียเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญ  
ขณะเดียวกัน IMF คาดการณ์ว่า อัตราเงินเฟ้อในเอเชียจะพุ่งขึน้แตะระดบั 3.4% ในปี 2565 โดยตวัเลขดงักล่าวสงูกว่าท่ี เคยคาดการณไ์วใ้น
เดือนม.ค. 

• (-) ราคาน ้ามันดิ่งหนัก ล่าสุด WTI ใกล้หลุด $96 เบรนทใ์กล้หลุด $100 ราคาน า้มนัดิบยงัคงดิ่งลงในวนันี ้โดยล่าสดุ สญัญาล่วงหนา้ WTI 
ใกลห้ลดุระดบั 96 ดอลลาร ์ขณะท่ีราคาน า้มนัดิบเบรนทใ์กลห้ลดุ 100 ดอลลาร์ ราคาน า้มนัร่วงลงในวนันี ้ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจโลก, การท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ และการท่ีจีนใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทัง้นี ้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรบัลดตัวเลขคาดการณก์ารขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปี 2565 และ 2566 โดยไดร้บัผลกระทบจากการท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบุกโจมตียูเครน ส่งผลใหน้กัลงทุนกังวลต่อความตอ้งการใชน้ า้มนั
ในตลาด 

• (-) ดอจคอยน์พุ่งเกือบ 30% ขานรับ "อีลอน มัสก"์ ฮุบกิจการทวิตเตอร์ ราคาเหรียญดอจคอยน ์(Dogecoin) พุ่งขึน้เกือบ 30% หลังมี
รายงานว่า นายอีลอน มสัก ์ซีอีโอของบรษิัทเทสลาสามารถบรรลขุอ้ตกลงซือ้กิจการทวิตเตอรม์ลูค่า 54.20 ดอลลารต์่อหุน้ คิดเป็นมลูค่ารวม 4.4 
หมื่นลา้นดอลลารท์ัง้นี ้ดอจคอยนเ์ป็นเหรียญดิจิทลัท่ีใชรู้ปของสนุขัชื่อดอจ (Doge) ท่ีเป็นอินเทอรเ์น็ตมีมของสนุขัญ่ีปุ่ นพันธุช์ิบะ อินุ และเป็น
เหรียญที่นายอีลอน มสักช์ื่นชอบ โดยก่อนหนา้นีเ้หรียญดอจคอยนถ์กูสรา้งขึน้ดว้ยจดุประสงคเ์พื่อเป็นแค่มกุตลก ก่อนท่ีเหรียญดงักล่าวจะถกูป่ัน
มูลค่าให้พุ่งทะยานขึน้โดยนายอีลอน มัสก์ ส  านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ราคาดอจคอยน์พุ่งขึน้ทันทีท่ีมีข่าวว่านายอีลอน มัสก์ ประสบ
ความส าเร็จในการซือ้กิจการทวิตเตอร ์โดยเมื่อเดือนม.ค.ท่ีผ่านมา นายมัสกเ์คยกล่าวไวว้่า ดอจคอยนจ์ะไดร้บัอนุญาตใหใ้ชซ้ือ้รถยนตข์องเท
สลาได ้

• (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 135.87 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์-ราคาน ้ามันดิบลด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิด
ปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัท่ีปิดบวกเมื่อวานนี ้เนื่องจากการร่วงลงของสญัญาน า้มนัดิบได้
ช่วยคลายความวิตกเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ แต่ตลาดปรบัตวัขึน้ไม่มากนกั เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงวิตกว่าอาจมีการสั่งล็อกดาวนเ์พื่อควบคมุโรค
โควิด-19 ในจีนในหลายพืน้ท่ีมากขึน้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าท่ีระดับ 26 ,726.65 จุด เพิ่มขึน้ 
135.87 จดุ หรือ +0.51% หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑย์าง, กลุ่มขนส่งทางบก และกลุ่มบรกิาร 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดบวก 119.7 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกในวนันีต้ามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้สหรฐัท่ีปรบัตวัขึน้ในวนัจนัทร ์(25 เม.ย.) และดชันี Nasdaq พุ่งขึน้กว่า 1% หลงัจากราคาหุน้ทวิตเตอรท์ะยานขึน้กว่า 5% ขานรบั
ข่าวนายอีลอน มสัก ์บรรลขุอ้ตกลงซือ้กิจการทวิตเตอร ์ดชันีฮั่งเส็งเปิดตลาดท่ีระดบั 19,989.04 จดุ เพิ่มขึน้ 119.7 จดุ หรือ +0.6%  

• (-) FDA สหรัฐอนุมัติใช้ยา "เรมเดซิเวียร์" รักษาโควิดให้กับทารก ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันจันทร ์(25 เม.ย.) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรฐัไดข้ยายการอนมุตัิการรกัษาโควิด-19 ดว้ยยาเวคลรูี (Veklury) ซึ่งเป็นชื่อทางการคา้ของยาเรมเดซิ
เวียร ์(Remdesivir) ใหค้รอบคลมุถึงผูป่้วยเด็กท่ีมีอายอุย่างนอ้ย 28 วนัและมีน า้หนกัอย่างนอ้ย 3 กิโลกรมัท่ีติดเชือ้โควิด-19 FDA ระบุว่า ความ
เคลื่อนไหวดงักล่าวท าใหย้าเวคลรูีเป็นการรกัษาโควิด-19 ตวัแรกท่ีไดร้บัอนมุตัิใหใ้ชร้กัษาเด็กท่ีมีอายตุ ่ากว่า 12 ปี ทัง้นี ้ยาเวคลรูีไดร้บัอนมุตัิให้
ใชใ้นกลุ่มเด็กเล็กท่ีติดเชือ้โควิด-19 ท่ีพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลหรือมีอาการเพียงเล็กนอ้ยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงสงูท่ีจะพฒันาไปเป็นผู้
ติดเชือ้โควิดท่ีมีอาการรุนแรง 

                                                                                                                

                                                                                                                  ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนม.ค.โดย Ifo   91.8** 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     0.5% -0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมี.ค.     1.0% -2.1% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   19.2% 19.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   108.5 107.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมี.ค.   774K 772K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด ์   9 13 

วนัพธุท่ี 27 เม.ย. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนมี.ค.ของGfK   -14.3 -15.5 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนมี.ค.   - 2.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.0% -4.1% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -8.0M 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   178K 184K 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูรายไดส้่วนบุคคลเดือนมี.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.6% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.   61.5 52.9 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จากUoM   65.8 65.7 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 22 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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