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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
29-04-2022 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,894.00 1,904.91 10.91 0.58 

Spot Silver ($) 23.13 23.28 0.15 0.65 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,000 31,170 170 0.55 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 31,000 31,180 180 0.58 

Gold Online Futures (GOM22) 1,895.50 1,909.80 14.30 0.75 

Silver Futures (SVFM22)  23.43 23.40 -0.03 -0.13 

ดชันดีอลลาร ์ 103.67 103.49 -0.18 -0.17 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,906 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ อาจส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรระยะสัน้เพิ่มขึน้ ส าหรับวนันี ้
ประเมินแนวต้านระยะสัน้ในโซน 1,906 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่าน
ไปได้แนวต้านถัดไปจะอยู่ในบริเวณ 1,923 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ขณะท่ีแนวรับระยะสัน้ยังประเมินในโซน 1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
และแนวรับถดัไปท่ี 1,854 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว แนะน าเปิดสถานะซือ้หาก
ราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,879-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์(ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,854 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) ขายท าก าไรเพ่ือลด
ขนาดพอร์ตการลงทนุหากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ โซน 1,906-
1,923 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านสามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป  หลงัจากราคาทองค าเม่ือคืนนีป้รับขึน้มา 8.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เน่ืองจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022 หดตวั 1.4% 
สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตวั 1.1% และเป็นการหดตวัครัง้แรกนบัตัง้แต่เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอยอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2020 สว่น
ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั Sideway Up ในกรอบ 1,891.60-1,905.80 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยได้รับปัจจยัหนนุจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเพิ่ม
งบช่วยเหลืออีก 3.3 หม่ืนล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น 2 หม่ืนล้านดอลลาร์ส าหรับความช่วยเหลือทางทหารให้กบัยเูครน 8.5 พนัล้านดอลลาร์ เพ่ือช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและให้บริการขัน้พืน้ฐาน
แก่พลเมือง ตลอดจนเงินช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม 3 พนัล้านดอลลาร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่มัน่คงด้านอาหาร ประกอบกบันายกีโยม โฟรี ซีอีโอของแอร์บสักลา่วว่าหว่งโซอ่ปุทานทัว่โลกมี
ความสลบัซบัซ้อน และด้านโลจิสตกิส์เลวร้ายลง จากมาตรการลอ็กดาวน์สกดัโควิด-19 ในจีนครัง้ลา่สดุ อย่างไรก็ตามยงัมีแรงกดดนัจากตลาดหุ้นเอเชียต่างพากนัปรับตวัขึน้ในช่วงเช้าวนันี ้
ตามทศิทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดพุ่งขึน้กว่า 600 จดุในวนัพฤหสับดี (28 เม.ย.) ยกเว้นดชันี Nikkei ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น ท่ีปิดตลาดในวนันีเ้น่ืองในวนัโชวะ ส าหรับวนันีน้กัลงทนุรอ
ตดิตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทัง้การเปิดเผยดชันี Core PCE, รายได้และการใช้จ่ายสว่นบคุคล, ดชันี PMI เขตชิคาโก และดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนเม.ย.จาก UoM 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ไบเดน" วอนคองเกรสอัดฉีดเงินช่วยเหลือยูเครนอีก 3.3 หม่ืนล้านดอลล์ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า เม่ือวานนี ้(28 เม.ย.) ประธานาธิบดีโจ 
ไบเดน ผู้น าสหรัฐ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเพิ่มงบช่วยเหลืออีก 3.3 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพ่ือสนบัสนนุการต่อสู้ของยูเครนในการปกป้องตนเองจากรัสเซีย
ในช่วงหลายสปัดาห์และหลายเดือนข้างหน้า ค าขอดงักล่าวรวมถึงเงินราว 2 หม่ืนล้านดอลลาร์ส าหรับความช่วยเหลือทางทหารให้กบัยูเครน และส าหรับ
ความพยายามของสหรัฐในการเสริมสร้างความมัน่คงของยโุรปโดยร่วมมือกบัชาตพินัธมิตรท่ีเป็นสมาชิกองค์การสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนตกิเหนือ (นา
โต) ตลอดจนชาติพันธมิตรอ่ืน ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี ้ยังรวมถึงเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์ เพ่ือรับประกนัว่า รัฐบาลยูเครน
ยงัคงท าหน้าท่ีและให้บริการขัน้พืน้ฐานแก่พลเมืองของตนได้ ตลอดจนเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 3 พันล้านดอลลาร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคง
ด้านอาหาร อนัเน่ืองมาจากความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยเูครน ซึง่เป็น 2 ชาตผิู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนยงักล่าวอีกวา่ สหรัฐก าลงั 
"ท าหน้าท่ีของเรา" ส่วนพนัธมิตรในนาโตและพนัธมิตรในยโุรปก็ต้องช่วยสนบัสนนุในส่วนของตนด้วยเช่นกนั 

 (+) ซีอีโอแอร์บัสชีล้็อกดาวน์ในจีนท าห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกย ่าแย่ ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานวา่ นายกีโยม โฟรี ซีอีโอของแอร์บสักล่าววา่ บริษัทก าลงั
เร่งตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของแอร์บสัในจีน หลงัมีการหยุดชะงกัเพิ่มขึน้จากมาตรการล็อกดาวน์สกดัโควิด -19 ในจีนครัง้ล่าสุด "ห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกมี
ความสลบัซบัซ้อนในขณะนี"้ นายโฟรีกล่าวในการแถลงข่าวในฐานะหวัหน้าสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศฝร่ังเศส (GIFAS) นายโฟรียงัเสริมว่า 
ปัญหาด้านโลจิสตกิส์ท่ีเลวร้ายลงในจีนได้เพิ่มแรงกดดนัในวงกว้าง เช่น ปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบ อย่างไรก็ดี นายโฟรียืนยนัว่าแอร์บสัวางแผนท่ีจะเพิ่ม
การผลิตเคร่ืองบนิตระกลู A320 แบบล าตวัแคบเป็น 65 ล าตอ่เดือน ภายในช่วงฤดรู้อนปี 2566 

 (+) Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 1% ผิดหวังผลประกอบการ "แอมะซอน-แอปเปิล" ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงลงในช่วงเช้านี ้หลงัจากบริษัทเทคโนโลยี
รายใหญ่อย่างแอปเปิลและแอมะซอนเปิดเผยผลประกอบการท่ีน่าผิดหวงั โดยแอมะซอนท่ีเปิดเผยตวัเลขขาดทนุในไตรมาส 1/2565 ขณะท่ีแอปเปิลระบถุึง
ความเส่ียงที่ยอดขายของบริษัทได้ถูกกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของจีน ณ เวลา 09.55 น.ตามเวลาไทย ดชันี Nasdaq ฟิวเจอร์ร่วงลง 163 จดุ หรือ -
1.21% แตะท่ี 13,291.75 จดุ แอมะซอน.คอมเปิดเผยว่า บริษัทยอดขาดทนุสทุธิ 3.8 พนัล้านดอลลาร์ หรือ 7.56 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาส 1/2565 ซึง่บง่ชี ้
วา่ ผลประกอบการของบริษัทย ่าแย่ลงกวา่ในไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่มีรายได้สุทธิ 8.1 พนัล้านดอลลาร์ และมีก าไร 15.79 ดอลลาร์ตอ่หุ้น นายแอนดี แจสซี 
ซีอีโอของแอมะซอนกล่าววา่ การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 รวมทัง้ผลกระทบจากสงครามในยเูครนได้ส่งผลกระทบตอ่การเตบิโตของบริษัทอย่างท่ีไม่เคย
เป็นมาก่อน ทางด้านบริษัทแอปเปิลเตือนว่าไตรมาส 3 จะเจอปัญหาตดิขดัด้านอปุทานอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่คาดวา่จะส่งผล
กระทบตอ่ยอดขายของแอปเปิลราว 4-8 พนัล้านดอลลาร์ นอกจากนี ้ความต้องการผลิตภณัฑ์แอปเปิลในประเทศจีนอาจชะลอตวัลง เน่ืองจากรัฐบาลจีนใช้
มาตรการล็อกดาวน์เมืองส าคญั รวมถงึเซี่ยงไฮ้ซึง่เป็นศนูย์กลางธุรกิจของจีน 

 (-) "โมเดอร์นา" ย่ืนขออนุมัติใช้วัคซีนโควิดกับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีในสหรัฐ บริษัทโมเดอร์นาย่ืนขออนุมตัิใช้วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ
ระหวา่ง 6 เดือนจนถงึไม่เกิน 6 ปี ต่อส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐเม่ือวานนี ้(28 เม.ย.) ข้อมลูการทดลองของโมเดอร์นาระบวุ่า 
วคัซีนของบริษัทป้องกนัไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอนได้ 51% ในเด็กอาย ุ6 เดือนจนถึงไม่เกิน 2 ปี และ 37% ในเด็กอายุตัง้แต่ 2 ปีจนถึงอายุไม่เกิน 6 ปี ส านกั
ข่าวซินหวัรายงานว่า เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปีเป็นเพียงกลุ่มเดียวท่ียังไม่ได้รับวคัซีนโควิด-19 ในสหรัฐ หาก FDA อนุมตัิให้ใช้วคัซีนของโมเดอร์นา เด็กอายุ 6 
เดือนจนถึงไม่เกิน 6 ปี จะได้รับวคัซีนในปริมาณ 25 ไมโครกรัม/โดส จ านวน 2 โดส โดยแตล่ะโดสห่างกนั 4 สปัดาห์ ซึง่ปริมาณโดสของเด็กนัน้เทา่กบั 1 ใน 
4 ของปริมาณโดสท่ีฉีดให้กบัผู้ ใหญ่ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปรับบวกตามทิศทางหุ้นสหรัฐ ขานรับผลประกอบการแข็งแกร่ง ตลาดหุ้นเอเชียต่างพากนัปรับตวัขึน้ในวนันี ้ตามทิศทางดชันี
ดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดพุ่งขึน้กวา่ 600 จุดในวนัพฤหสับดี (28 เม.ย.) ขณะที่ดชันี Nasdaq ทะยานขึน้กวา่ 3% ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่ง
ของบริษัทจดทะเบียน ซึง่รวมถงึบริษัทเมตา แพลตส์ฟอร์มส และแมคโดนลัด์ โดย ณ เวลา 11:05น. ดชันี Shanghai ตลาดหุ้นจีน ปรับบวก 11.05 จดุ หรือ 
+0.37%, ดชันี Hang Seng ตลาดหุ้นฮ่องกง ปรับบวก 365.83 จดุ หรือ +1.80% และ ดชันี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ปรับบวก 20.52 หรือ +0.77% ส่วน
ดชันี Nikkei ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น ปิดตลาดในวนันี ้(29 เม.ย.) เน่ืองในวนัโชวะ  

 

 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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 าคั  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 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   -1.4%** 6.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   180K** 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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