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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัมีการย่อตวัลงมาและแกวง่ตวัในกรอบ 1,946.20-1,957.56 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 7.60 ดอลลารต่์อออนซ ์จากเงิน
ยโูรแข็งค่าขึน้ในวนัพธุหลงัการเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ของเยอรมนีในเดือนมี.ค.พุ่งขึน้ 30.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะท่ีวนันีท้องค ามีปัจจยัหนนุจากฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ 
ไบเดน ผูน้ าสหรฐั สั่งคว ่าบาตรหน่วยงานและบุคคลหลายสิบรายที่สหรฐักล่าวหาว่า มีส่วนเกี่ยวขอ้งในความพยายามหลบหลีกมาตรการคว ่าบาตรรสัเซียหลงับุกยูเครน ซึ่งรวมไปถึงบริษัท
ขดุเหมืองสกลุเงินคริปโทเคอรเ์รนซีในกรุงมอสโก ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดบั 3 ของโลก และทรานสแ์คปิตอลแบงก ์(Transkapitalbank) ธนาคารพาณิชยท่ี์มีช่องทางใหบ้ริการท าธุรกรรมแบบ
อื่นนอกเหนือจากระบบ SWIFT อย่างไรก็ตามดา้นนายอนัโตนิโอ กเูตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกรอ้งใหม้ีการจดัประชมุ 3 ฝ่ายรว่มกบัผูน้ ารสัเซียและยเูครนในเมืองหลวงของแต่ละ
ประเทศ เพื่อคลายปมวิกฤตสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนท่ีล่วงเลยเข้าสู่เดือนท่ี ซึ่งจะมาเป็นปัจจัยท่ีกดดนัต่อราคาทองค าไดเ้ช่นกัน ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลข
เศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน และดชันีชีน้ าเศรษฐกิจจาก Conference Board ทัง้นีย้ังมีลุน้ท่ีราคาอาจไปทดสอบ
แนวตา้นโซนท่ี 1,959-1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ไดอ้าจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา เมื่อราคาทองค าอ่อนตวัลงจะมีแนวรบับริเวณ 1,939-1,932 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
21/04/2022 16:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,957.30 1,944.60 -12.70 -0.65 

Spot Silver ($) 25.18 24.85 -0.33 -1.31 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,260 31,320 60 0.19 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,320 31,330 10 0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,952.60 1,950.00 -2.60 -0.13 

Silver Futures (SVFM22)  25.21 25.10 -0.11 -0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 100.34 99.96 -0.38 -0.38 
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ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,932  1,915  1,897 

        1,966  1,981  2,002 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 
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แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค าทดสอบแนวตา้นที่ 1,959-1,966 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์อีกครัง้แต่ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขาย
ท าก าไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรบัตัวขึน้ยังคงมีแรงขาย
ออกมาเพิ่มขึน้ และหากราคาทองค าปรบัตวัขึน้จ ากดัประเมินแนวรบัในโซน 1,932-
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 เปิดสถานะขายเพื่อท าก าไร หากราคาทองค าขยับขึน้ไม่ผ่านแนวตา้น 
1,959-1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่ได้  (ตัดขาดทุนหากราคายืนเหนือ 1,966 
ดอลลารต์่อออนซ)์ และ หากรบัความเสี่ยงไดน้อ้ยเขา้ซือ้คืนเม่ือราคาทองค าย่อตวั
ลงมาบริเวณ 1,939-1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดถือสถานะขายต่อเพ่ือรอ
ซือ้คืนที่แนวรบัถดัไป 
 



 

 

• (+) IMF เตือนเศรษฐกิจจีนชะลอตัวยืดเยือ้อาจลุกลามกระทบท่ัวโลก นางคริสตาลินา จอรเ์จียวา ผูอ้  านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
เปิดเผยในวนันีว้่า ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวัอย่างยืดเยือ้ในจีน อาจส่งผลใหก้ารชะลอตวัของเศรษฐกิจลกุลามไปทั่วโลก แต่ระบเุสริมว่า จีนยงัมีโอกาสในการ
ปรบันโยบายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า เมื่อวนัองัคาร (19 เม.ย.) IMF ไดป้รบัลดคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนีล้ง
เหลือ 4.4% ซึ่งต ่ากว่าเป้าหมายของจีนที่ระดบั 5.5% เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการล็อกดาวนเ์พื่อคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และจากปัญหาดา้น
ห่วงโซ่อุปทาน ในการกล่าวสนุทรพจนผ์่านทางวิดีโอต่อที่ประชุมโป๋อ่าว ฟอรั่ม ฟอร ์เอเชีย (Boao Forum for Asia: BFA) ประจ าปี 2565 นัน้ นางจอรเ์จียวา
ระบวุ่า การด าเนินการของจีนเพื่อรบัมือกบัภาวะเศรษฐกิจชะลอตวันัน้เป็นเร่ืองส าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก 

• (+) เซ่ียงไฮ้ยังคุมเข้มมาตรการสกัดโควิด หลังพบผู้ติดเชือ้นอกเขตกักตัว ทางการเซี่ยงไฮเ้ปิดเผยในวนันีว้่า ยงัคงมีการบงัคบัใชม้าตรการควบคุมการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ที่เขม้งวดต่อไป แมใ้นเขตที่สามารถลดยอดติดเชือ้โควิด-19 ลงเหลือศูนย ์เนื่องจากจ านวนผูติ้ดเชือ้นอกพืน้ที่กกัตวัไดเ้พิ่มขึน้อีก
ครัง้ในเซี่ยงไฮ ้จาง จือ้ตนั รองผูว้่าการเขตฉงหมิงซึ่งเป็นพื ้นที่เกาะนอกแถลงต่อสื่อมวลชนว่า ทางการยงัคงด าเนินมาตรการควบคมุพืน้ที่ส่วนใหญ่ แมจ้ะไม่
พบรายงานผูติ้ดเชือ้นอกพืน้ที่กักตัว และ 90% ของผูอ้ยู่อาศัยประมาณ 640,000 รายนั้นไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจากบา้นได ้ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า 
ซูเปอรม์ารเ์ก็ตยงัคงปิดท าการ, ทางการยงัไม่อนุญาตใหใ้ชย้วดยานพาหนะบนทอ้งถนนโดยไม่ไดร้บัอนุญาต และอนุญาตใหส้มาชิกเพียงหนึ่งคนของแต่ละ
ครวัเรือนสามารถออกจากบา้นไดใ้นแต่ละวนัในบางเขต เช่น เขตฉงหมิง 

• (+) "อีลอน มัสก"์ ชี้เงินเฟ้อจริงอาจแย่กว่าตัวเลขทางการ คาดกระทบทั้งปีนี้ นายอีลอน มัสก ์ซีอีโอของเทสลาแสดงความคิดเห็นในการเปิดเผยผล
ประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทเมื่อวานนี ้(20 เม.ย.) ว่า อตัราเงินเฟ้อที่แทจ้ริงอาจเลวรา้ยกว่าตวัเลขที่ทางการรายงาน และมีแนวโนม้ว่าภาวะดงักล่าวจะ
ด าเนินต่อไปตลอดปี 2565 "ผมคิดว่าตวัเลขเงินเฟ้อของทางการนัน้ต ่ากว่าความเป็นจริง และดูเหมือนว่าภาวะเงินเฟ้อจะยังคงด าเนินต่อไปอย่างนอ้ย ๆ ก็
ตลอดทั้งปีนี"้ นายมสักก์ล่าว พรอ้มเสริมว่า ในบางกรณี ซพัพลายเออรข์องเทสลาขอเพิ่มราคาตน้ทุนชิน้ส่วนรถยนตข์ึน้ถึง 20-30% ตัง้แต่ปี 2564 ถึง 2565 
ส  านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานขอ้มลูจากกระทรวงแรงงานสหรฐัที่เปิดเผยเมื่อวนัองัคาร (19 เม.ย.) ว่า อตัราเงินเฟ้อในสหรฐัพุ่งขึน้ 8.5% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบ
รายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบกว่า 40 ปี เนื่องจากวิกฤตรสัเซียบกุยเูครนผลกัดนัใหร้าคาพลงังานสงูขึน้ 

• (-) ผู้น า UN ขอจัดประชุมร่วม "ปูติน-เซเลนสกี" หวังแก้ปมวิกฤตยูเครน นายอันโตนิโอ กูเตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกรอ้งให้มีการจัด
ประชุม 3 ฝ่ายร่วมกับผูน้  ารสัเซียและยูเครนในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ เพื่อคลายปมวิกฤตสงครามระหว่างรสัเซียและยูเครนที่ล่วงเลยเขา้สู่เดือน ที่ 3 
นายสเตฟาน ดูจารร์ิค โฆษกของนายกเูตอรเ์รส กล่าวว่า นายกูเตอรเ์รสไดเ้รียกรอ้งการจดัประชุมดงักล่าว โดยไดย้ื่นจดหมายต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปู
ติน ผูน้  ารสัเซีย และประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ผูน้  ายเูครน อนึ่ง ใจความในจดหมายที่ส่งออกไปหาผูน้  าของแต่ละประเทศเมื่อวันองัคาร (19 เม.ย.) 
นัน้ นายกูเตอรเ์รสไดเ้รียกรอ้งใหม้ีการจัดการเจรจาเพื่อหาแนวทางยุติสงคราม "ในช่วงเวลาที่อนัตรายและก่อผลกระทบอย่างใหญ่หลวงนี ้นายกูเตอรเ์รส
ตอ้งการหารือถึงขัน้ตอนเรง่ด่วนเพื่อท าใหเ้กิดสนัติภาพในยเูครน" นายดจูารร์ิคกล่าว 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่าเทียบเยน หลังกลุ่มผู้น าเข้าซื้อดอลลเ์พ่ือช าระหนี้ สกุลเงินเยนอ่อนค่าลงสู่กรอบบนของ 128 เยนในการซือ้ขายช่วงเที่ยงวันนี ้
เนื่องจากนักลงทุนขายท าก าไรเยนหลงัจากพุ่งขึน้ขานรบัการที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัไดยุ้ติการทะยานขึน้อย่างรวดเรว็ และจากกลุ่ม ผูน้  าเขา้ชาว
ญ่ีปุ่ นซือ้สกุลเงินดอลลารส์หรฐัเพื่อช าระหนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวที่ 128.59-128.62 เยน เทียบกับ 
127.83-127.93 เยน ที่ตลาดนิวยอรก์ และ 128.65-128.67 เยนที่ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้

• (-) โนวาแวกซเ์ผยญ่ีปุ่ นไฟเขียววัคซีนโควิด Nuvaxovid แล้ว ใช้เป็นเข็มพืน้ฐาน-เข็มกระตุ้น โนวาแวกซ ์อิงค ์(Novavax, Inc.) เปิดเผยว่า บริษัททาเค
ดา (Takeda) ซึ่งเป็นคู่ค้าของโนวาแวกซ์ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญ่ีปุ่ น ในการผลิตและจัดจ าหน่ายวัคซีน 
Nuvaxovid(TM) ชนิดฉีดเขา้กลา้มเนือ้ ซึ่งเป็นวคัซีนโควิด-19 ลกูผสมแบบมีโปรตีนเป็นพืน้ฐานของโนวาแวกซ ์เพื่อใชเ้ป็นเข็มพืน้ฐานและเข็มกระตุน้ในผูท้ี่มี
อาย ุ18 ปีขึน้ไป โดยวคัซีน Nuvaxovid (ซึ่งมีชื่อที่ใชน้อกญ่ีปุ่ นว่า NVX-CoV2373 และในญ่ีปุ่ นว่า TAK-019) เป็นวคัซีนโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพืน้ฐานตวั
แรกที่ไดร้บัการรบัรองในญ่ีปุ่ น ทัง้นี ้โนวาแวกซไ์ดอ้นญุาตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงจัดหาสารเสริมฤทธ์ิ Matrix-M(TM) ใหท้าเคดาน าไปใชใ้น
การผลิตวคัซีนดงักล่าวที่โรงงานในเมืองฮิคะริ ทาเคดาเป็นตวัแทนจ าหน่ายวคัซีน Nuvaxovid ในญ่ีปุ่ น  

• (-) ฮ่องกงผ่อนคลายมาตรการ น่ังทานในร้านได้ถึง 4 ทุ่ม หลังยอดติดโควิดลด ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ฮ่องกงอนญุาตใหฟิ้ตเนส, รา้นเสริมสวย
, สวนสนุก และโรงหนังกลบัมาเปิดท าการไดเ้ป็นครัง้แรกในรอบกว่า 4 เดือน นบัเป็นการผ่อนคลายมาตรการสกดัโควิด-19 อนัเขม้งวดที่สดุแห่งหนึ่งในโลกที่
ส่งผลกระทบหนักต่อประชาชนและภาคธุรกิจ นอกจากนี ้ฮ่องกงยงัอนุญาตใหน้ั่งทานในรา้นอาหารไดจ้นถึง 22.00 น. ขยายเวลาจากเดิมที่ 18.00 น. และ
อนญุาตใหม้ีการรวมตวักนัไดไ้ม่เกิน 4 คน จากเดิม 2 คน ขณะเดียวกัน โรงเรียนหลายแห่งก็กลบัมาเปิดเรียนอีกครัง้หลงัจากเรียนทางออนไลนม์าตลอดหลาย
เดือน ความเคลื่อนไหวดงักล่าวมีขึน้หลงัจากที่ยอดผูติ้ดเชือ้โควิด-19 รายวนัในฮ่องกงลดลงต ่ากว่า 1,000 ราย ในช่วง 6 วนัที่ผ่านมา จากจดุสงูสดุที่มากกว่า 
70,000 ราย ในวนัที่ 3 มี.ค. 

 

 

 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.   1.87M** 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) เดอืนมี.ค.   4.9%** 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนมี.ค.   5.77M** 6.02M 

 วนัท่ี 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   -8.0M** 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 ้

 
 

 


