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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซดเ์วยข์าลงในกรอบ 1,939.33-1,951.39 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลง 28.80 ดอลลารต่์อออนซ ์รบัแรงกดดนั
จากการคาดการณท่ี์ว่าเฟดจะเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกรา้วเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้แตะระดบัสงูสุดเหนือ 101 เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี รวมถึง อตัรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี พุ่งขึน้แตะระดบัสูงสดุในรอบกว่า 3 ปี ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจัยช่วยหนุนจากทางการยเูครนเผย รสัเซียเริ่มโจมตีภูมิภาคดอนบาสทางตะวนัออกของ
ยเูครนอย่างเต็มรูปแบบแลว้ โดยผูว้่าการภูมิภาคดอนบาสระบุว่า เมืองเครมินนาทางตะวันออกของยเูครนถูกกองทัพรสัเซียยึดไดแ้ลว้ อีกทัง้ชาติตะวันตกน าโดยสหรฐัเตรียมวอลค์เอาทใ์น
การประชมุรฐัมนตรีคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ท่ีกรุงวอชิงตนัในวันพรุง่นี ้เพื่อแสดงการประทว้งต่อการท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบุกโจมตียเูครน อย่างไรก็ตามดา้นนายราฟา
เอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตายังไดม้ีการแสดงความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกบัแนวโนม้อัตราดอกเบีย้ว่าาไม่ควรเร่งขึน้ดอกเบีย้รวดเร็วเกินไป อาจเป็นปัจจยักดดนัทองค าไดเ้ช่นกัน 
ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.และตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห์ ทัง้นีห้ากราคาทองค าไม่สามารถยืน 1,959-
1,966 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ใหแ้บ่งทองค าออกขาย แต่หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายไปท่ีแนวตา้นถดัไป การเขา้ซือ้ควรรอจงัหวะราคาอ่อนตวัลงของราคาโซน 1,932-1,915 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20/04/2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,949.70 1,952.58 2.88 0.15 

Spot Silver ($) 25.16 25.13 -0.03 -0.12 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,710 31,260 -450 -1.42 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,750 31,230 -520 -1.64 

Gold Online Futures (GOM22) 1,979.60 1,953.90 -25.70 -1.30 

Silver Futures (SVFM22)  25.95 25.21 -0.74 -2.85 

ดชันดีอลลาร ์ 101.00 100.35 -0.65 -0.64 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,932  1,915  1,897 

        1,966  1,981  2,002 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรียาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ความแข็งแกรง่ของราคาทองค ายงันอ้ยท าใหก้ารลงทนุอาจ
ตอ้งเก็งก าไรในลักษณะรอจังหวะ โดยหากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือตา้น 
1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ มีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบโซน 
1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถ้าไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวได ้จะเกิด
แรงขายเพ่ิมขึน้ โดยแนวรบัระยะสัน้ถดัไปจะอยู่บริเวณ 1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ์ แต่หากหลุด  1,915 ดอลลารต์่อออนซ์ ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรกสามารถถือต่อเพ่ือ
รอดูแนวรบัถดัไป อย่างไรก็ตาม หากราคาปรบัตวัขึน้ผ่าน 1,966 ดอลลารต์่อออนซ์
ใหต้ดัขาดทนุ 
Open New เปิดสถานะขายเพ่ือท าก าไรระยะสัน้ในบริเวณ 1,959-1,966 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากยืน 1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ด)้ แต่หากราคาอ่อนตวัลง
ไปก่อนใหพ้ิจารณาบริเวณ 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดทยอยเขา้ซือ้คืน 
แต่หากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซือ้คืนไปที่แนวรบัถดัไป 
 



 

 

• (+) ยูเครนเผยรัสเซียเร่ิมถล่มดอนบาสเต็มรูปแบบ ขณะไบเดนพร้อมส่งอาวุธเพ่ิม ทางการยูเครนเปิดเผยว่า รสัเซียเริ่มโจมตีภูมิภาคดอนบาส 
ทางตะวนัออกของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบแลว้ โดยเจา้หนา้ท่ีระดบัสงูระบุว่าเป็น "เฟสสอง" ของสงคราม ดา้นผูว่้าการภูมิภาคดอนบาสร ะบุว่า เมือง
เครมินนาทางตะวนัออกของยูเครนถูกกองทพัรสัเซียยึดไดแ้ลว้ โดยนับเป็นเมืองแรกท่ีถูกยึดในสงครามเฟสนี ้นอกจากนี ้ยงัไม่พบว่ามีการเปิด ระเบียง
มนุษยธรรม (Humanitarian Corridors) เพื่ออพยพพลเรือนท่ีติดอยู่ตามพืน้ท่ีสู้รบทางตะวันออกเป็นวันท่ี 3 ติดต่อกันแล้ว ส  านักข่าวเอ็นบีซีนิวส์
รายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐั ไดต้่อสายพูดคุยกับชาติพันธมิตรเพื่อหารือเรื่องสงครามและยงัคงใหก้ารสนับสนุนยูเครน นอก จากนี ้
คาดว่าคณะท างานของปธน.ไบเดนจะประกาศใหค้วามช่วยเหลือดา้นการทหารครัง้ใหญ่แก่ยเูครนในสปัดาหนี์ ้

• (+) ขุนคลังสหรัฐชีส้งครามในยูเครนซ ้าเติมปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารโลก นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัได้
ออกมาเปิดเผยในวนัองัคาร (19 เม.ย.) ว่า สงครามของรสัเซียในยูเครนคือสาเหตุท่ีท าใหส้ถานการณค์วามไม่มั่นคงทางอาหารโลก ซึ่งย ่าแย่อยู่แลว้ ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึน้ไปอีก ขณะท่ีภาวะตื่นตระหนกดา้นราคาและอุปทานเพิ่มแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อโลก ส านกัข่าวรอยเตอรไ์ดเ้ปิดเผยถอ้ยแถลงของนาง
เยลเลนว่า ประชาชนกว่า 800 ลา้นคนหรือ 10% ของประชากรโลก ตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากจากปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารแบบเรือ้รงัอยู่แลว้
ตัง้แต่ก่อนเกิดสงครามในยเูครน และการประมาณไดก้ารแสดงใหเ้ห็นว่า เฉพาะการปรบัตวัขึน้ของราคาอาหารมีแนวโนม้ผลกัดนัใหป้ระชาชนอย่างนอ้ย 
10 ลา้นคนตกอยู่ภายใตภ้าวะยากไร ้นางเยลเลนกล่าวว่า ประเทศต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการออกค าสั่งหา้มส่งออก ซึ่งสามารถท าใหร้าคาสินคา้แพ ง
ยิ่งขึน้ ขณะท่ีเพิ่มการสนับสนุนประชนชนกลุ่มเปราะบางและเกษตรกรรายย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกับค าแนะน าของนายคริสเตียน ลินดเ์นอร ์รฐัมนตรีคลงั
ของเยอรมนี 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า หลังเงินเยนฟ้ืนตัวแตะกรอบบน 128 เยน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเทียบเยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
โตเกียวช่วงเชา้นี ้เน่ืองจากเงินเยนดีดตัวกลบัขึน้มาแตะท่ีกรอบบนของ 128 เยน หลงัจากอ่อนค่าลงระยะสัน้ ๆ แตะระดบัราว 129.40 เยน ส านักข่าว
เกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 128.76-128.77 เยน เทียบกับ 128.86-128.96 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 
128.06-128.08 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

• (+) IMF เตือนความเสี่ยงคริปโทฯเพ่ิมในตลาดเกิดใหม่ อาจกระทบระบบการเงินโลก กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในรายงาน
เก่ียวกับเสถียรภาพการเงินโลกในวันอังคาร (19 เม.ย.) ว่า สงครามในยูเครนก าลังแสดงใหเ้ห็นถึงความเสี่ยงของระบบการช าระเงินด้วยคริปโทฯ 
สงครามในยเูครนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเสี่ยงของระบบการช าระเงินดว้ยคริปโทฯ ซึ่งใชเ้ครือข่ายแบบกระจายศนูย ์(decentralized) การขาดระบบการ
ช าระเงินแบบรวมศูนย์ (centralized payment system) ท าให้ยากต่อการติดตามกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายส าหรบัคริปโทฯ และยากต่อการบังคับใช้
มาตรการคว ่าบาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการช าระเงินระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ IMF ระบุเตือนดว้ยว่า ตลาดคริปโทฯ ท่ีไม่ปฏิบตัิตามมาตรการคว ่า
บาตร หรือท าการตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเหมาะสมนัน้ อาจถกูใชเ้พื่อหลบเลี่ยงการคว ่าบาตร 

• (+) จีนพบยอดติดโควิดเพ่ิม 2,753 ราย และผู้เสียชีวิตเพ่ิม 7 ราย ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจีน (NHC) แถลงใน
วนันีว่้า จีนพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศจ านวน 2,753 รายในวนัองัคาร (19 เม.ย.) NHC รายงานว่า ในบรรดาผูต้ิดเชือ้รายใหม่ท่ีไดร้บัการยืนยนันี ้
เป็นผูต้ิดเชือ้ในนครเซี่ยงไฮ ้2,494 ราย และภมูิภาคระดบัมณฑลอีก 14 แห่ง ซึ่งรวมถึงมณฑลจี๋หลินทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 133 ราย และกรุงปักก่ิง 2 
ราย นอกจากนี ้จีนยงัพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ชนิดไม่แสดงอาการเพิ่ม 17,066 ราย โดยพบในเซี่ยงไฮ ้16,407 ราย และพบผูเ้สียชีวิตเพิ่ม 7 ราย ซึ่งอยู่ใน
นครเซี่ยงไฮ ้ท าใหย้อดผูเ้สียชีวิตสะสมอยู่ท่ี 4,655 ราย ขณะเดียวกัน ยอดผูป่้วยท่ีรกัษาหายดีแลว้เพิ่มขึน้ 2,365 ราย ส่วนผูท่ี้ยงัคงรกัษาตวัอยู่มีทัง้สิน้ 
30,773 ราย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับอานิสงส์ผลประกอบการแข็งแกร่ง  หุ้นยุโรปเปิดปรบัตัวขึน้ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการรายงานผล
ประกอบการอันแข็งแกร่งจากบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม แมค้วามวิตกกังวลเก่ียวกับสงครามในยูเค รน การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงและ
ผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลท่ีปรบัตวัสงูขึน้ ไดจ้ ากัดการปรบัตวัขึน้ของตลาด ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 456.32 จุด เพิ่มขึน้ 0.04 จุด 
หรือ 0.01% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,154.48 จุด เพิ่มขึน้ 1.02 จุด หรือ 0.01% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาด
วนันีท่ี้ 6,557.96 จดุ เพิ่มขึน้ 23.17 จดุ หรือ 0.35% ทัง้นี ้หุน้กลุ่มธนาคาร, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรบัตวัขึน้กลุ่มละ 1.3% ขณะที่หุน้กลุ่มเหมืองและ
กลุ่มน า้มนัลดลง 0.8% และ 0.5% ตามล าดบั 

 
 

 

 ท่ีมา : 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.   1.87M** 1.86M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.79M** 1.77M 

 วนัท่ี 2 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัพธุท่ี 20 เม.ย. 13.00 น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   4.9%** 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.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 ้

 
 

 


