
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       1,891  1,873 1,854 

        1,915   1,932 1,956 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
27-04-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,903.60 1,898.30 -5.30 -0.28 

Spot Silver ($) 23.48 23.52 0.04 0.17 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,010 31,090 80 0.26 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,990 31,050 60 0.19 

Gold Online Futures (GOM22) 1,909.20 1,904.10 -5.10 -0.27 

Silver Futures (SVFM22)  23.92 23.74 -0.18 -0.75 

ดชันดีอลลาร ์ 102.30 102.31 0.01 0.01 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด  ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวต้านระยะ
สัน้ในโซน 1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากผ่านไปได้แนวต้านส าคญัจะ
อยู่ในบริเวณ 1,929-1,932  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะท่ีแนวรับนัน้
ยงัคงประเมินในโซน 1,891-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นการลงทุนระยะสัน้เปิดสถานะขายหากราคาปรับตวัขึน้ไม่ผ่าน
โซน 1,915-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดสถานะขายลงหาก
ราคาผ่าน 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งเข้าซือ้
คืนท าก าไรบางส่วนหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลุดแนวรับโซน 1,889-
1,891 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับตวัเพิ่มขึน้มาจากความวิตกเก่ียวกับความตงึเครียดในยเูครน หลงัจากวานนีน้ายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีตา่งประเทศรัสเซีย กลา่วว่าความเสี่ยงใน
การเกิดสงครามนิวเคลียร์ “มีสงูมาก” ประกอบกับด้าน Gazprom ยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังานของรัสเซียได้กล่าวเตือนโปแลนด์และบลัแกเรียว่าจะหยุดการจ่ายก๊าซตัง้แตว่นัพุธ สว่นวนันีร้าคา
ทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Down ในกรอบ 1,895.40-1,906.86 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยมีปัจจยับวกมาจากส านกังานสถิตแิหง่ชาตจีิน (NBS) เผยก าไรของภาคอตุสาหกรรมจีนปรับตวั
ขึน้เพียง 8.5% ในไตรมาส 1/2565 ซึง่ชะลอตวัลงจากไตรมาส 4/2564 เน่ืองจากผลกระทบของการท่ีจีนสัง่ลอ็กดาวน์เมืองอตุสาหกรรมหลายแห่งเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึง่
ทางด้าน จอร์ก วทุก์ ประธานหอการค้าสหภาพยโุรป (EU) ประจ าประเทศจีน แสดงความเหน็ว่าการท่ีจีนเผชิญกบัการแพร่ระบาดรอบใหม่จนน าไปสูก่ารลอ็กดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้นัน้เป็นผลมา
จากการท่ีจีนไม่ใช้วคัซีนชนิด mRNA ในการป้องกนัการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามมีปัจจยัลบทองค าด้วยเช่นกนัจากองค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยในวนัองัคาร (26 เม.ย.) ว่าจ านวน
ผู้ เสียชีวิตรายใหม่จากโควิด-19 ในรายสปัดาห์นัน้ลดลงสูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค. 2563 โดยส านกัข่าวเอเอฟพีก็ได้รายงานในทศิทางเดียวกนัว่าเซี่ยงไฮ้มีผู้ เสียชีวิตเพียง 190 คน จาก
ผู้ตดิเชือ้กว่า 520,000 คนในช่วงเกือบสองเดือน ซึง่ถือเป็นสดัสว่นเลก็น้อย และส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้แก่ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) จีนเผยก าไรภาคอุตสาหกรรม Q1 ขยายตัวน้อยลง จากผลกระทบล็อกดาวน์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ก าไรของ
ภาคอุตสาหกรรมจีนปรับตวัขึน้เพียง 8.5% ในไตรมาส 1/2565 ซึ่งชะลอตวัลงจากไตรมาส 4/2564 เน่ืองจากผลกระทบของการท่ีจีนสั่งล็อกดาวน์เมือง
อตุสาหกรรมหลายแหง่เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่ส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง รายงานของ NBS ระบุว่า 
แรงกดดนัด้านเงินเฟ้อจากตา่งประเทศ และการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ได้สร้างความท้าทายในหลาย ๆ ด้านให้กบัภาคอตุสาหกรรม และยงัเพิ่มความ
ยากล าบากด้านการผลิตและการด าเนินงานของบริษัทเอกชน NBS ยังระบุว่า อุตสาหกรรมด้านการผลิตรายงานตวัเลขก าไรลดลง 2.1% ในไตรมาส 1 
ขณะท่ีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์มีก าไรลดลง 11.9% อย่างไรก็ดี ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งขึน้
อย่างมาก ทัง้นี ้ก าไรของบริษัทอตุสาหกรรมจีนพิจารณาจากบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีรายได้ตอ่ปีอย่างน้อย 20 ล้านหยวน หรือ 3.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 (+) ผู้เช่ียวชาญจวกจีนล้มเหลวคุมโควิดเน่ืองจากไม่อนุมัติใช้วัคซีนชนิด mRNA นายจอร์ก วุทก์ ประธานหอการค้าสหภาพยุโรป (EU) ประจ า
ประเทศจีนแสดงความเห็นว่า การท่ีจีนเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด -19 จนน าไปสู่การล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเวลานานหลาย
สปัดาห์นัน้ เป็นผลมาจากการท่ีจีนไม่ใช้วคัซีนชนิด mRNA ในการป้องกนัการแพร่ระบาด แม้จีนเดนิหน้าใช้นโยบายโควดิเป็นศนูย์ หรือ Zero-Covid Policy 
แต่จนถึงขณะนีจี้นก็ยังไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดรอบใหม่ได้ ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ไม่สนบัสนนุให้มีการใ ช้วคัซีน mRNA 
แม้ว่าวคัซีนดงักล่าวจะช่วยลดโอกาสท่ีผู้สงูอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางในจีนจะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวติก็ตาม ขณะเดียวกนัมีรายงานวา่ ก่อนสิน้
ปี 2563 ไบออนเทคและไฟเซอร์ได้วางแผนร่วมกนัว่าจะจดัจ าหน่ายวคัซีนจ านวน 100 ล้านโดสในจีนทนัท่ีได้รับการอนุมตัิจากรัฐบาล แต่นบัจนถึงขณะนี ้
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากบัดแูลด้านเวชภณัฑ์ของจีนก็ยงัไม่ได้อนมุตัใิห้มีการใช้วคัซีน mRNA 

 (+) ราคา Bitcoin ลดลงสู่ระดับ 38,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับสถานะของเศรษฐกิจโลก  ตลาดสกุลเงินดิจิทลัและตลาดการเงิน
ทั่วโลกกลับมาอยู่ภายใต้ความกดดันอีกรอบ หลังจากท่ีกระแสการซือ้ Twitter ของ Elon Musk เร่ิมจางหายไป และความกังวลเก่ียวกับสถานะของ
เศรษฐกิจโลกกลับมาอีกครัง้หุ้นท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ท่ีได้รับผลกระทบและการลดลงกลับนี ้ตามมาด้วยการ ลดลงอย่าง
รวดเร็วของราคา crypto เน่ืองจากถือเป็นสินทรัพย์เส่ียงในตลาดท่ีป่ันป่วนเหล่านีห้ลงัจากรักษาระดบัแนวรับไว้ได้ท่ี $40,500 แต่สุดท้ายราคาของ Bitcoin 
( BTC ) ก็ลดลง 6.21% และแตะระดบัต ่าสุดท่ี 37,713 ดอลลาร์ บน Binance นกัวิเคราะห์หลายคนย า้ว่าเราก าลงัมุ่งหน้าไปสู่จุดต ่าสุดของตลาดหมี(ขา
ลง) แต่ไม่ใช่ทกุคนท่ีมีมมุมองท่ีเลวร้ายเช่นนี ้รวมถึงนกัวิเคราะห์คริปโตและผู้ ใช้ Twitter นาม Rekt Capital ซึง่โพสต์ภาพแสดงราคาท่ีลงไปทดสอบซ า้ ๆ 
ในโซนแนวรับหลกั 

 (-) อนามัยโลกชีย้อดเสียชีวิตจากโควิดรายสัปดาห์ลดต ่าสุดในรอบกว่า 2 ปี องค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยในวนัองัคาร (26 เม.ย.) วา่ จ านวน
ผู้ เสียชีวติรายใหม่จากโรคโควดิ-19 ในรายสปัดาห์นัน้ได้ลดลงสู่ระดบัต ่าสุดนบัตัง้แตเ่ดือนมี.ค. 2563 แตเ่ตือนว่า การตรวจหาเชือ้โควดิท่ีลดลงทัว่โลก อาจ
ขัดขวางความพยายามในการต่อสู้ กับโรคระบาด ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า WHO ได้เปิดเผยรายงานด้านระบาดวิทยาฉบับล่าสุดพบว่า จ านวน
ผู้ เสียชีวติจากโควิดรายใหม่ทัว่โลกอยู่ท่ี 15,668 รายในรอบ 7 วนัท่ีผ่านมา โดยผู้ เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในยโุรปและสหรัฐ ซึง่ลดลงจากมากกว่า 18,000 ราย
ท่ีรายงานในสปัดาห์ท่ีสิน้สุดวนัท่ี 17 เม.ย. รายงานระบุว่า ทัง้จ านวนผู้ เสียชีวิตและจ านวนผู้ติดเชือ้รายใหม่ทัว่โลกนัน้ได้ลดลงมาตัง้แต่ปลายเดือนมี.ค. 
นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ านวยการ WHO เปิดเผยในการแถลงข่าววา่ การลดลงของยอดผู้ เสียชีวติจากโควดินบัเป็นข่าวดี ซึง่เราต้องขาน
รับด้วยความระมดัระวงั เพราะเขาเตือนวา่หลายประเทศได้ลดการตรวจหาเชือ้โควิด-19  

 (-) ไฟเซอร์ย่ืนขอ FDA สหรัฐอนุมัติใช้วัคซีนโควิดเข็ม 3 กับเด็กวัย 5-11 ปี ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า บริษัทไฟเซอร์/ไบออนเทคได้ย่ืนขออนมุตัิ
ใช้วคัซีนโควดิ-19 เข็มท่ี 3 ส าหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐเม่ือวนัองัคาร (26 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น 
การย่ืนขออนมุัติของไฟเซอร์เกิดขึน้ หลงัจากท่ีบริษัทได้เปิดเผยผลการศกึษาตวัอย่างเลือดทางห้องปฏิบตัิการของเด็ก 30 คนในกลุ่มอายุดงักล่าวเม่ือต้น
เดือนเม.ย. โดยผลวจิยัระบวุา่ เดก็ท่ีได้รับวคัซีนเข็มท่ี 3 มีระดบัแอนตบิอดีในการต้านไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอนเพิ่มขึน้ 36 เทา่ เม่ือเทียบกบัการฉีดวคัซีนสอง
โดสแรก ทัง้นี ้วคัซีนเข็มท่ี 3 มีปริมาณ 10 ไมโครกรัมต่อโดส ซึง่เทา่กบัวคัซีนสองโดสแรกท่ีใช้ในเด็กกลุ่มนี ้นอกจากนี ้ในการทดลองวคัซีนเข็มกระตุ้นยงัไม่
แสดงข้อกงัวลเร่ืองความปลอดภยัใด ๆ ทางด้านศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐระบุว่า จากข้อมลูเดือนเม.ย. มีเด็กอายุ 5-11 ปีเพียง 28% 
เทา่นัน้ท่ีได้รับวคัซีนสองโดสแรก ทัง้นีก้่อนหน้านี ้FDA ได้อนมุตัใิห้ใช้วคัซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์ส าหรับเดก็อาย ุ12-15 ปีไปเม่ือเดือนม.ค. 

 

 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

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


                                  

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. 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 -  - 

วนัพ หสับดีที่ 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 ประมา การ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนม.ค.โดย Ifo   91.8** 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     1.1%** -0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมี.ค.     0.8%** -2.1% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.2**% 19.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   107.3** 107.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   753K** 772K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด์   14** 13 

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

 19.30น. สหรัฐฯ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   - 2.5% 

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - -8.0M 

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

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

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

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

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

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

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนเม.ย.จากUoM   65.8 65.7 

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

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