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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งในกรอบ 1,972.70-1,981.21 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.10 ดอลลารต่์อออนซ ์ไดแ้รง
หนนุจากวิกฤติในยเูครนทวีความรุนแรงขึน้ ในขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยัหนนุเพิ่มจากยเูครนเปิดเผยว่ารสัเซียไดเ้ริ่มเปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ในภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีรายงานว่าเกิด
ระเบิดขึน้ต่อเน่ืองบริเวณแนวหนา้ของกองรบ อีกทัง้ยงัมีรายงานการโจมตีในภมูิภาคอื่นๆดว้ย รวมถึงนครเซี่ยงไฮข้องจีนรายงานพบผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึน้ 7 ราย ขณะเผชิญกบัยอด
ผูติ้ดเชือ้ท่ีสูงขึน้เป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนหลายลา้นคนตอ้งอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวน์  อย่างไรก็ตามดา้น นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานเฟด สาขาเซนตห์ลุยสก์ล่าวว่ามี
ความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ถึง 0.75% จนแตะระดบั 3.5% ภายในสิน้ปีนี ้เพื่อสกดัอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี พรอ้มกล่าวยงัเรว็เกินไปท่ีจะ
พดูถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เน่ืองจากเฟดเพิ่งจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพียงครัง้เดียวเท่านั้นในการประชมุเมื่อเดือนมี.ค. ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยักดดนัราคาทองค าได ้ส าหรบัคืน
นีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยการอนุญาตก่อสรา้งเดือนมี.ค.และตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมี.ค. ทัง้นีเ้นน้การเก็งก าไรจากการแกว่งตวั เขา้ซือ้หาก
ราคาทองค ายงัคงยืนเหนือโซนแนวรบับริเวณ 1,972-1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์ไดจ้ะท าใหร้าคายงัคงมีโอกาสขยบัขึน้เพื่อทดสอบกรอบราคาดา้นบนโซน 1,998-2,002 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
19/04/2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,978.50 1,976.59 -1.91 -0.10 

Spot Silver ($) 25.84 25.81 -0.03 -0.12 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,920 31,700 -220 -0.69 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,420 31,750 330 1.05 

Gold Online Futures (GOM22) 1,996.90 1,980.00 -16.90 -0.85 

Silver Futures (SVFM22)  26.05 25.95 -0.10 -0.38 

ดชันดีอลลาร ์ 100.83 100.79 -0.04 -0.04 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,966  1,949  1,932 

        2,002  2,021  2,039 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรียาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,998-2,002 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ท าใหเ้กิดการอ่อนตัวลงของราคาแต่หากสามารถยืนเหนือ
โซนแนวรบับริเวณ 1,966-1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์ก็จะเห็นการดีดตวัขึน้ โดยยงัมี
โอกาสที่จะราคาทดสอบแนวตา้นดา้นบนโซน 2,002-2,021 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธ ์Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,998-2,002 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,949 ดอลลารต์่อออนซ์ ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,966-1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรกสามารถถือต่อเพ่ือ
รอดแูนวรบัถดัไป อย่างไรก็ตาม หากราคาปรบัตวัขึน้ผ่าน 2,021 ดอลลารต์่อออนซ์
ใหต้ดัขาดทนุ 
Open New จับตาโซนแนวรบับริเวณ 1,966-1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลุด
สามารถเขา้ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้ เพื่อขายท าก าไรเม่ือราคาดีดตวัขึน้เขา้ใกลบ้ริเวณ
แนวต้าน 1,998-2,002 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับ  1,949 
ดอลลารต์่อออนซ ์ใหต้ดัขาดทนุ 
 



 

 

• (+) ยูเครนเผยเส้นทางอพยพพลเรือนล่ม ขณะรัสเซียเดินหน้าโจมตีดอนบาส นางอิรีนา เวเรชชุก รองนายกรฐัมนตรียูเครนเผยว่า ยูเครนไม่สามารถ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงกับรสัเซียในการก าหนดเส้นทางระเบียงมนุษยธรรม (humanitarian corridors) เพื่ออพยพพลเรือนที่ติดอยู่ตามเมืองต่าง ๆ จน
ล่วงเลยเขา้สู่วนัที่ 3 แลว้ นางเวเรชชุกโพสตบ์นเฟซบุ๊กว่า "วนันี ้วนัที่ 19 เม.ย. ยงัไม่มีระเบียงมนษุยธรรมอยู่ดี" นางอิรีนากล่ าวว่า การระดมยิงอย่างดุเดือด
ยงัคงด าเนินต่อไปในภูมิภาคดอนบาสทางตะวนัออกของยเูครน โดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี เปิดเผยว่า รสัเซียเร่ิมเปิดฉากสงครามดอนบาสทาง
ตะวนัออกของประเทศเมื่อวานนี ้(18 เม.ย.) นอกจากนี ้นางอิรีนายงัระบุ  ฝ่ายรสัเซียปฏิเสธที่จะเปิดเสน้ทางส าหรบัอพยพพลเรือนไปยงัเมืองเบอรเ์ดียนสค ์
และเพิ่มเติมว่า "การเจรจาเป็นไปอย่างยากล าบาก" เพื่อจดัตัง้ระเบียงมนษุยธรรมในเมืองเคอรซ์อนทางตอนใตแ้ละเมืองคารคิ์ฟทางตะวนัออกของยเูครน 

• (+) นิวซีแลนดค์ว ่าบาตรธนาคารรัสเซียรอบใหม่-หนุนสอบสวนเหตุสังหารพลเรือน นิวซีแลนดป์ระกาศมาตรการคว ่าบาตรชุดใหม่ โดยมุ่งเป้าไปยงั
ธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรสัเซีย เพื่อตอบโตก้ารโจมตียูเครน นางนาไนอา มาฮูตา รฐัมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด ์ระบุใน
แถลงการณว์่า "เรามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับรายงานการใชค้วามรุนแรงจากกองก าลงัทหารรสัเซีย" นอกจากนี ้นางมาฮูตายงัเสริมว่า นิ วซีแลนดย์งัคง
ประณามการท าสงครามของประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย และสนับสนุนใหศ้าลอาญาระหว่างประเทศสอบสวนความโหดรา้ยที่เกิดขึน้กับพล
เรือนยูเครน นางมาฮูตากล่าวว่า ธนาคารกลางรสัเซียและกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเป็น 1 ใน 3 หน่วยงานหลักด้านการเงินของรฐับาลรสัเซี ยที่ได้รบั
ผลกระทบ เช่นเดียวกบัธนาคารขนาดใหญ่ 8 แห่งของรสัเซีย และอีก 7 แห่งที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มผูม้ีอ านาจของรสัเซีย, ฝ่ายกลาโหม และการผนวกไครเมีย 

• (+) ธนาคารหลายแห่งห่ันคาดการณ์ GDP จีนปีนี้ เหตุมาตรการคุมโควิดพ่นพิษ ธนาคารยูบีเอส กรุ๊ป, บารเ์คลย ์และสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ปรบัลด
คาดการณก์ารขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนตลอดทัง้ปีนี ้เนื่องจากมีการใชม้าตรการควบคุมและล็อกดาวนเ์พื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่าง
เขม้งวด ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ธนาคารยูบีเอสไดป้รบัลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนลงมาอยู่ที่ 
4.2% จาก 5% เนื่องจากแรงกดดันขาลงต่อเศรษฐกิจรุนแรงขึน้ ขณะเดียวกันธนาคารบารเ์คลยไ์ดป้รบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนลง 0.2% มาอยู่ที่  4.3% 
พรอ้มทั้งคาดว่าภาวะชะงักงันจากโควิด-19 จะยืดเยือ้ต่อไป ทางดา้นธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ปรบัลดประมาณการ GDP ทัง้ปีของจีนลงมาอยู่ที่ 5% 
จาก 5.3% โดยอา้งถึงการสญูเสียที่เพิ่มขึน้จากมาตรการล็อกดาวน ์ขณะเดียวกันธนาคารดีบีเอส กรุ๊ป (DBS) ไดป้รบัลดคาดการณก์ารเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของจีนลง 0.5% มาอยู่ที่ 4.8% เนื่องจากมาตรการล็อกดาวนส์กดัโควิดท าใหก้ารบริโภคลดลง และท าใหซ้พัพลายเชนตงึตวัมากขึน้ 

• (+) เซ่ียงไฮ้พบผู้เสียชีวิตจากโควิดอีก 7 ราย ยอดติดเชื้อสูงเป็นประวัติการณ์ นครเซี่ยงไฮข้องจีนรายงานพบผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึน้ 7 ราย 
ขณะเผชิญกบัยอดผูติ้ดเชือ้ที่สงูขึน้เป็นประวติัการณ ์ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนหลายลา้นคนตอ้งอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวน ์รายงานระบุว่า ผูเ้สียชีวิต 7 ราย
ดงักล่าวมีอายรุะหว่าง 60-101 ปี และมีโรคประจ าตวัที่รุนแรง หลงัจากที่พบผูเ้สียชีวิต 3 รายแรกที่ประกาศเมื่อวนัจันทร ์(18 เม.ย.) นอกจากนี ้เซี่ยงไฮพ้บผู้
ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 20,416 รายในวนัองัคาร (19 เม.ย.) ซึ่งลดลงจากระดบัสงูสดุ แมย้อดผูติ้ดเชือ้ยงัอยู่ในระดบัสงูก็ตาม ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงาน
ว่า ชาวเซี่ยงไฮ ้25 ลา้นคนอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นเวลาหลายสปัดาห ์ 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนยังจับตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตลาดหุน้ยุโรปเปิดในแดนลบวนันี ้ขณะที่นักลงทุนยงัคงมุ่งความสนใจไปที่การท า
สงครามระหว่างรสัเซียกับยูเครน โดยหุน้กลุ่มเดินทางและสนัทนาการปรบัตัวลง 2% ส่วนกลุ่มน า้มันและก๊าซ ปรบัตวัขึน้ 0.7% โดยดชันี STOXX 600 เปิด
ตลาดที่ระดับ 457.90 จุด ลดลง 1.92 จุด หรือ -0.42% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท้ี่ 14,057.43 จุด ลดลง 106.42 จุด หรือ -0.75% และ
ดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท้ี่ 6,545.97 จดุ ลดลง 43.38 จดุ หรือ -0.66% 

• (-) แบงกช์าติออสซ่ีส่งสัญญาณใกล้ปรับขึน้ดอกเบีย้ หลังเงินเฟ้อพุ่งแรง รายงานการประชมุประจ าเดือนเม.ย.ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่ง
มีการเผยแพรใ่นวนันีร้ะบวุ่า RBA ใกลจ้ะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี ทัง้นี ้RBA มองว่า อตัราเงินเฟ้อพืน้ฐานของออสเตรเลียพุ่งขึน้สงู
กว่าเป้าหมายของ RBA ที่ระดบั 2-3% ในไตรมาสแรกปีนี ้และคาดว่าจะมีบริษัทเอกชนจ านวนมากขึน้ที่เตรียมผลกัภาระราคาสินคา้ที่สงูขึน้ไปใหก้บัผูบ้ริโภค 
ส่วนอตัราค่าจา้งนัน้ แมป้รบัตวัลง แต่ก็มีแนวโนม้ที่จะดีดตวัขึน้ และคาดว่าอตัราว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 4% หรือต ่ากว่านัน้ "สถานการณด์งักล่าวอาจเป็น
ปัจจยัผลกัดนัให ้RBA ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี ส  าหรบัในช่วงไม่กี่เดือนที่จะถึงนี"้ 

• (-) แบงกช์าติจีนออกมาตรการช่วยธุรกิจ-ปชช.ถูกกระทบจากมาตรการคุมโควิด ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจครัง้ใหญ่
ในวนันี ้เพื่อใหค้วามช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการที่รฐับาลสั่งล็อกดาวนเ์มืองส าคัญเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด-19 ขณะที่
นักวิเคราะหม์องว่า การที่ PBOC มุ่งเนน้ไปที่การเพิ่มสินเชื่อนัน้ อาจหมายความว่า โอกาสที่จีนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นวงกวา้งอาจจะลดนอ้ยลง 
และไดส้ั่งการใหธ้นาคารพาณิชยจ์ัดหาเงินกูใ้หก้ับภาคธุรกิจโดยใชเ้ครื่องมือดา้นการจัดสรรเงินของรฐับาลทอ้งถิ่น พรอ้มกับสั่งการใหป้ล่อยเงินกูเ้พิ่มเติม
ใหก้ับประชาชนบางกลุ่ม และใหค้ ามั่นว่าจะใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ แบบมีเป้าหมาย รวมถึงโครงการปล่อยเงินกูใ้หม่ (Relending Program) ซึ่งจะจัดหาเงินทุน
ใหก้บัธนาคารพาณิชยเ์พื่อน าไปปล่อยกูใ้หก้บัภาคส่วนต่าง ๆ 
 

 
 

 ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 18 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022   4.8**% 4.0% 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั ฝรั่งเศส Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั เยอรมน ี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั   77** 79 

 วนัท่ี 1  ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัองัคารท่ี 19 เม.ย. 03.00 น. สหรฐัฯ FOMC Member Bullard Speaks   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตกอ่สรา้งเดือนม.ีค.   1.83M 1.86M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.74M 1.77M 

 วนัท่ี 2 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัพธุท่ี 20 เม.ย. 13.00 น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดอืนมี.ค.   2.7% 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนมี.ค.   5.78M 6.02M 

 วนัท่ี 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 9.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.6 27.4 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   190K 185K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.3% 

 วนัท่ี 4 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัศุกรท่ี์ 22 เม.ย. 00.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 14.30 น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดอืนเม.ย.   54.6 56.9 

 14.30 น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.4 56.1 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดอืนเม.ย.   54.9 56.5 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.0 55.6 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดอืนเม.ย.   54.3 55.2 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   59.9 62.6 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดอืนเม.ย.   58.1 58.8 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   58.0 58.0 

 วนัท่ี 5 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


