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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
28-04-2022 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,885.70 1,878.49 -7.21 -0.38 

Spot Silver ($) 23.28 23.15 -0.13 -0.56 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,010 30,810 -200 -0.64 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,990 30,810 -180 -0.58 

Gold Online Futures (GOM22) 1,902.40 1,885.00 -17.40 -0.91 

Silver Futures (SVFM22)  23.83 23.33 -0.50 -2.10 

ดชันดีอลลาร ์ 103.00 103.42 0.43 0.41 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
การดีดตัวกลับของราคาค่อนข้างจ ากัดเม่ือเทียบกับการทิง้ตัวลง
อย่างมากของราคา ทัง้นี ้ราคามีการแกวง่ตวัลดลงจากช่วงที่ผ่านมา 
หรือการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,897-
1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อาจท าให่เกิดแรงขายจะกดดันให้ราคา
ปรับตวัลง โดยมีแนวรับระยะสัน้ท่ี 1,873-1,854 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
หากราคาไม่สามารถผ่าน 1,897-1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ 
สามารถเปิดสถานะขายหรือถือสถานะขายต่อไป (หากทะลุแนว
ต้านโซน 1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ให้ตัดขาดทุน) ทัง้นี ้หากราคา
อ่อนตวัสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,873-1,854 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
อาจปิดสถานะขายออกท าก าไร  
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับลดลงมา 17.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัได้รับแรงกดดนัหลกัมาจากอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ท่ีดีดตวัสู่ระดบั 2.84% 
ประกอบกบัดชันีดอลลาร์ พุ่งขึน้ 0.68% แตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แตม่กราคม 2017 ท่ี 103.28 จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วและแรงเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ก่อนการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสปัดาห์หน้า ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัลกัษณะ Sideway Down ภายในกรอบ 1,875.60-1,886.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดย
ยงัคงได้รับแรงกดดนัต่อเน่ืองมาจากสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบสกุลเงินเยน สู่กรอบบนของช่วง 128 เยน จากท่ีนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์ หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึน้ รวมไปถึงผู้น าเข้าของญ่ีปุ่ นยงัได้เข้าซือ้ดอลลาร์เพ่ือช าระหนีก่้อนถึงวนัหยดุยาวในสปัดาห์โกลเด้นวีค (Golden Week) ท่ีจะเร่ิมตัง้แต่วนัพรุ่งนี ้(วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย.) 
ประกอบกบัตลาดหุ้นเอเชียในภาคเช้าตา่งพากนัปรับบวก อย่างไรก็ตามยงัมีปัจจยัคอยหนนุพยงุไว้จากสภาทองค าโลก (WGC) เผยว่าความต้องการทองค าทัว่โลกพุ่งขึน้แข็งแกร่งถึง 34% สู ่
1,234 ตนัใน Q1/2565 เม่ือเทียบปีก่อน เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ วนันีใ้ห้รอตดิตามผลการประชมุธนาคาร
กลางญ่ีปุ่ น (BOJ) รวมไปถึงตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้การเปิดเผยตวัเลขประมาณการครัง้แรก GDP ช่วงไตรมาส 1/2022 และจ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ดีมานด์ทองค าทั่ วโลกพุ่ งแรงใน Q1 วิกฤตเศรษฐกิจ-การเมืองหนุนแรงซือ้ สภาทองค าโลก (WGC) เปิดเผยในวนันี ้(28 เม.ย.) ว่า ความ
ต้องการทองค าทัว่โลกพุ่งขึน้แข็งแกร่งถึง 34% สู่ 1,234 ตนัในไตรมาส 1/2565 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากความไม่แน่นอนเก่ียวกับเ ศรษฐกิจและ
การเมืองได้ผลักดนัให้นักลงทุนเข้าซือ้ทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีปลอดภัย  "ความวิตกกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ือ ง และความเส่ียงด้าน
การเมืองระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยผลกัดนัให้นกัลงทนุแห่ซือ้ทองค า และท าให้ราคาทองค าพุ่งขึน้อย่างมาก โดยราคาทองปรั บตวัขึน้เฉล่ีย 5% ในไตร
มาส 1/2565 เม่ือเทียบกบัไตรมาส 4/2564" พร้อมระบุ "ความต้องการทองค าของกองทนุ ETF แข็งแกร่งมากเป็นพิเศษ โดยมีการถือครองทองค าเพิ่มขึน้ 
269 ตนัในไตรมาส 1 สู่ระดบั 3,836 ตนั ซึง่เป็นระดบัสูงสดุอนัดบัท่ีสองนบัตัง้แต่เดือนพ.ย. 2563"  "ราคาทองค าท่ีพุ่งขึน้อย่างแข็งแกร่ง, ความอ่อนแอของ
ตลาดหุ้น, อตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้อย่างรวดเร็ว และสถานการณ์การเมืองระหวา่งประเทศท่ีไม่อาจคาดเดาได้ ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีผลกัดนัให้นักลงทนุเข้า
ซือ้ทองค าอย่างคกึคกัในไตรมาส 1 แม้ธนาคารกลางหลายแหง่เร่ิมปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ก็ตาม" WGC ระบใุนรายงาน 

 (+) อียูเตือนบ.พลังงานอย่ายอมซือ้ก๊าซด้วยเงินรูเบิลตามท่ีรัสเซียเรียกร้อง ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน 
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เตือนบริษัทต่าง ๆ ว่า อย่ายอมศิโรราบต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียท่ีให้จ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล ขณะที่ยุโรปประสบ
ปัญหาในการร่วมมือกนัตอบโต้ต่อการท่ีรัสเซียใช้ทรัพยากรพลงังานของตนเองเป็นข้อตอ่รอง นางฟอน เดอร์ เลเยนกล่าววา่ "บริษัทท่ีมีสญัญาดงักล่าวไม่
ควรปฏิบตัติามข้อเรียกร้องของรัสเซีย มิฉะนัน้จะถือเป็นการละเมิดมาตรการคว ่าบาตรท่ีจะเป็นความเส่ียงสูงส าหรับบริษัทเหล่านัน้" ทัง้นี ้เม่ือก าหนดการ
ช าระเงินต่าง ๆ จะเร่ิมครบก าหนดในเดือนหน้า รัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ ทัว่ยโุรปต้องตดัสินใจว่าจะปฏิบตัิตามกฎใหม่ หรือเส่ียงที่จะต้องใช้มาตรการปัน
ส่วนก๊าซ นอกจากนี ้เยอรมนียังย า้ด้วยว่า บริษัทต่าง ๆ ควรจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินยูโรต่อไปตามแนวทางของสหภาพยุโรป (EU) และนายฮาเบ็คกล่าวว่า 
ยโุรปต้องพร้อมเผชิญกบัการถกูระงบัการส่งพลงังานมากขึน้ 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึน้ สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่สู่กรอบบนของช่วง 128 เยน จากระดบัราว 128 เยนเม่ือ
คืนวานนี ้โดยนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงินดอลลาร์ หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึน้ ขณะเดียวกนั ผู้น าเข้าของญ่ีปุ่ นยังได้เข้าซือ้ดอลลาร์
เพ่ือช าระหนีก้่อนถึงวนัหยุดยาวในสปัดาห์โกลเด้นวีค (Golden Week) ท่ีจะเร่ิมตัง้แต่วนัศกุร์นี ้(29 เม.ย.) ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที่ยงวนันีต้าม
เวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 128.68-128.69 เยน เทียบกบั 128.38-128.48 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 127.98-128.00 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 
17.00 น.ของเม่ือวานนี ้

 (-) Nasdaq ฟิวเจอร์พุ่ งกว่า 100 จุด ขานรับ "เมตา" ท าก าไรสูงกว่าคาดใน Q1 ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์พุ่งขึน้กว่า 100 จุดในช่วงเช้านี ้หลังจาก
บริษัทเมตา แพลตฟอร์มส์ หรือเฟซบุ๊ก เปิดเผยผลประกอบการท่ีดีเกินคาดในไตรมาส 1/2565 ณ เวลา 07.34 น.ตามเวลาไทย ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์พุ่ง
ขึน้ 145.25 จดุ หรือ +1.12% แตะท่ี 13,154.25 จุด บริษัทเมตาเปิดเผยในช่วงเช้านีต้ามเวลาไทยวา่ บริษัทมีก าไรต่อหุ้นในไตรมาส 1 อยู่ท่ี 2.72 ดอลลาร์ 
สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์ในโพลเรฟินิทีฟ (Refinitiv) คาดว่าจะอยู่ ท่ี 2.56 ดอลลาร์ ส่วนรายได้อยู่ ท่ี 2.791 หม่ืนล้านดอลลาร์ น้อยกว่าท่ีนักวิเคราะห์
คาดการณ์ไว้ท่ี 2.82 หม่ืนล้านดอลลาร์ เมตาคาดการณ์วา่ รายได้ในไตรมาส 2/2565 จะอยู่ท่ี 2.8-3.0 หม่ืนล้านดอลลาร์ ซึง่ใกล้เคียงกบัตวัเลขคาดการณ์
ของนกัวเิคราะห์ท่ีระดบั 3.06 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก จับตาผลประชุมแบงก์ชาติญ่ีปุ่น  ตลาดหุ้นเอเชียเปิดปรับตวัขึน้จากแรงซือ้คืนหลังตลาดร่วงวานนี ้ขณะท่ีนักลงทุน
ตดิตามผลการประชมุและการแถลงมตอิตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) ในวนันี ้รวมถงึแนวทางการฟืน้ฟเูศรษฐกิจของจีนซึง่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 26,430.28 จดุ เพิ่มขึน้ 43.65 จุด หรือ +0.17%, ดชันี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิด
วนันีท่ี้ 20,118.79 จุด เพิ่มขึน้ 172.43 จุด หรือ +0.86% และดชันี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวนันีท่ี้ 2,945.81 จดุ ลดลง 12.47 จุด หรือ -0.42% 
นกัวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า BOJ จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ (ultraloose monetary policy) ต่อไป เน่ืองจากเล็งเห็นว่า การ
ดีดตวัของเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมานัน้เกิดขึน้จากปัจจยัชัว่คราว 

  
 

 

 

 

 

ท่ีมา : 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. 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 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 กรกฎาคม 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   -26.5** -15.5 

 19.30น. สหรัฐฯ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3%** 2.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.2%** -4.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    0.7M** -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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