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สรุป ราคาทองค ามีการย่อลงมาในช่วงบ่าย ซึ่งในระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,941.30-1,955.47 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงเล็กนอ้ย 6.30 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์จากแรงกดดนัดชันีดอลลารฟ้ื์นตัวจากระดบัต ่าสุดในรอบ 1 สปัดาห ์ปิดแข็งค่าขึน้ 0.28% ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีฟ้ืนตวัขึน้สู่ระดับท่ี 2.900% 
ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากสหรฐัไดอ้อกโรงเตือนจีนว่าจะคว ่าบาตรหากใหก้ารสนับสนนุอย่างเป็นรูปธรรมแก่รสัเซียในการท าสงครามในยูเครน ประกอบกบัดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) 
รวมภาคการผลิตและบริการเบือ้งตน้ของยโูรโซน อยู่ท่ีระดบั 55.8 ในเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 54.9 ในเดือนมี.ค. ซึ่งนบัเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 7 เดือนด อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี พุ่งขึน้แตะระดบั 2.94% ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 2.96% หลงันายพาวเวลกล่าวว่า การท่ีอตัราเงินเฟ้อของสหรฐั
พุ่งขึน้สงูกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดแลว้ราว 3 เท่า จึงเป็นเรื่องเหมาะสมท่ีจะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุวนัท่ี 3-4 พ.ค.นี ้ประเด็นท่ีกลา่วมานีจ้ึงเป็นปัจจยักดดนัทองค าได ้
ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทนุติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรฐั มีการเปิดเผยดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการเดือนเม.ย. ทัง้นีร้าคาอาจขึน้ไปทดสอบ
แนวตา้นโซนท่ี 1,959-1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ไดอ้าจเกิดแรงขายท าก าไรระยะสัน้ออกมา เมื่อราคาทองค าอ่อนตวัลงจะมีแนวรบับริเวณ 1,932-1,915 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
22/04/2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,951.00 1,942.57 -8.43 -0.43 

Spot Silver ($) 24.64 24.19 -0.45 -1.83 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,340 31,410 70 0.22 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,270 31,450 180 0.58 

Gold Online Futures (GOM22) 1,950.80 1,949.20 -1.60 -0.08 

Silver Futures (SVFM22)  25.10 24.39 -0.71 -2.83 

ดชันดีอลลาร ์ 100.63 101.02 0.40 0.40 

 

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:  ราคาทองค าแกว่งตวัในกรอบในทิศทางอ่อนตวัลง ระยะสัน้
ราคาอาจดีดตัวขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,959-1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หากไม่
สามารถผ่านไปได ้ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดนัมาอีกครัง้ แต่หากราคาทองค า
สามารถยืนเหนือแนวรบั 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีโอกาสดีดตวักลบั 
 

กลยุทธ ์Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,915 ดอลลารต์่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรกสามารถถือต่อเพ่ือ
รอดูแนวรับถัดไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,966 ดอลลารต์่อออนซ์ให้ตัด
ขาดทนุ 
Open New เนน้เก็งก าไรระยะสัน้ โดยแนะน าใหน้กัลงทนุรอจงัหวะเปิดสถานะขาย 
หากราคาปรบัตัวขึน้ไม่ผ่านแนวตา้น 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุน
หากผ่าน 1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์) และใหท้ยอยปิดสถานะขายท าก าไรบริเวณ
แนวรบั 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ทูตมะกันล่ันคว ่าบาตรจีนแน่ หากหนุนรัสเซียท าสงครามในยูเครน นางเวนดี เชอรแ์มน รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัไดอ้อก
โรงเตือนจีนในวนัพฤหสับดี (21 เม.ย.) ว่า สหรฐัจะคว ่าบาตรจีน หากจีนใหก้ารสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติ น แห่งรสัเซีย ใน
การท าสงครามในยเูครน พรอ้มใหค้ ามั่นว่าจะช่วยอินเดียยติุการพึ่งพาอาวธุยทุธโธปกรณจ์ากรสัเซีย ส านกัข่าวบลมูเบิรก์รายงานถอ้ยแถลงของนางเชอรแ์มน 
ณ กรุงบรสัเซลสว์่า การกระท าในปัจจุบนัของจีน เช่น การน าขอ้มลูเท็จจากรสัเซียไปเผยแพรต่่อนัน้ ไม่ช่วยใหส้ถานการณใ์นยูเครนดีขึน้ โดยเธอคาดหวงัว่า
จีนจะไดเ้รียนรู ้"บทเรียนที่ถกูตอ้ง" จากสงครามรสัเซีย รวมถึงบทเรียนที่ว่าสงครามครัง้นีไ้ม่สามารถสรา้งความรา้วฉานระหว่างสหรฐักับชาติพนัธมิตรได ้

• (+) ผลผลิตภาคอุตฯในเซ่ียงไฮ้ปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 2 ปี เหตุล็อกดาวนค์ุมโควิด นายอู๋ จินเฉิง ประธานหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจของเซี่ยงไฮ้
เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเซี่ยงไฮร้่วงลงในเดือนมี.ค. 7.5% เมื่อเทียบรายปี โดยเป็นการปรบัตัวลงเป็นครัง้แรก ในรอบ 2 ปี 
นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2563 หลังมาตรการล็อกดาวนท์ี่เขม้งวดส่งผลใหก้ารผลิตในบางโรงงานหยุดชะงัก นายอู๋กล่าวว่า "การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ระลอกล่าสุดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของเมือง ท าให้ผลผลิตในเดือนมี.ค.ปรบัตัวลง 7.5% เมื่อเทียบรายปี" พรอ้มเ สริมว่า 
ขณะที่การเติบโตของผลผลิตภาคอตุสาหกรรมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ชะลอตวัลงสู่ระดบั 4.8% เมื่อเทียบรายปี 

• (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน เอสแอนดพ์ี โกลบอลเปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวมภาค
การผลิตและบริการเบือ้งตน้ของยโูรโซน อยู่ที่ระดบั 55.8 ในเดือนเม.ย. เพิ่มขึน้จากระดบั 54.9 ในเดือนมี.ค. และยงัปรบัตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 7 เดือน
ดว้ย ดชันี PMI ยงัคงอยู่สงูกว่าระดบั 50 ซึ่งบ่งชีว้่า ภาคธุรกิจของยโูรโซนยงัคงมีการขยายตวั โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากภาคบริการซึ่งกลบัมาคกึคกัอีกครัง้หลงั
หลาย ๆ ประเทศผ่อนปรนนโยบายสกัดโควิด-19 ดชันี PMI ภาคบริการเบือ้งตน้ เพิ่มขึน้สู่ระดบั 57.7 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัสูงสดุในรอบ 8 เดือน จาก
ระดบั 55.6 ในเดือนมี.ค. ส่วนดชันี PMI ภาคการผลิตเบือ้งตน้ ปรบัตวัลงสู่ระดบั 55.3 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 15 เดือน  

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นลท.วิตกเฟด-ECB ขึน้ดอกเบีย้นโยบาย หุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัลงในวนันี ้โดยถูกกดดันเนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์
เกี่ยวกับการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และนายลูอิส เดอ กินดอส รองประธาน ธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) ไดอ้อกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงคมุเขม้นโยบายการเงิน ขณะที่หุน้เอ็สอาเพ (SAP) ยกัษ์ใหญ่ดา้นซอฟตแ์วรข์องเยอรมนีและหุน้เคอริง บริษัท
สินคา้หรูสัญชาติฝรั่งเศสปรบัตัวลง หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2565 ทั้งนี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดที่ระดับ 458.52 จุด ลดลง 3.05 จุด หรือ -
0.66% โดยมีแนวโนม้ท าผลงานอ่อนแอที่สดุในรอบกว่า 2 สปัดาหแ์ละมีแนวโนม้ปิดลบเมื่อเทียบรายสปัดาห ์ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท้ี่ 
14,320.51 จดุ ลดลง 181.9 จดุ หรือ -1.25% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท้ี่ 6,618.69 จดุ ลดลง 96.41 จดุ หรือ -1.44% 

• (-) บอนดย์ีลดส์หรัฐพุ่งแรง หลังพาวเวลส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้ 0.5% เดือนหน้า อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัพุ่งขึน้ หลงัจากนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่า เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชุมเดือนพ.ค. อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัอาย ุ10 ปี พุ่งขึน้แตะระดบั 2.94% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 2.96% นายพาวเวลกล่าวว่ า การที่อตัราเงิน
เฟ้อของสหรฐัพุ่งขึน้สงูกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดแลว้ราว 3 เท่า ท าใหเ้ฟดเล็งเห็นว่า เป็นเร่ืองเหมาะสมที่จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ โดยมีความเป็นไปได้
ว่าจะมีการปรบัขึน้ดอกเบีย้ 0.5% ในการประชมุวนัที่ 3-4 พ.ค.นี ้ 

• (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเยอรมนีปรับตัวลง เหตุภาคการผลิตทรุดตัว เอสแอนดพ์ี โกลบอล เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) รวม
ภาคการผลิตและบริการขัน้ตน้ของเยอรมนี อยู่ที่ 54.5 ในเดือนเม.ย. ท าสถิติต ่าสดุในรอบ 3 เดือน ลดลงจากระดบั 55.1 ในเดือนมี.ค. ดชันี ที่อยู่เหนือระดบั 
50 บ่งชีว้่า กิจกรรมภาคธุรกิจของเยอรมนีอยู่ในภาวะขยายตวั แต่ไดร้บัปัจจยักดดนัจากภาคการผลิตเพราะเกิดปัญหาดา้นซพัพลายเชน ขณะที่ความตอ้งการ
สินคา้ก็ลดลงดว้ย ส าหรบัดชันี PMI ภาคบริการขัน้ตน้ อยู่ที่ระดบั 57.9 ในเดือนเม.ย. ท าสถิติสงูสดุในรอบ 8 เดือน เพิ่มขึน้จากระดบั 56.1 ในเดือนมี.ค. ส่วน
ดชันี PMI ภาคการผลิตขัน้ตน้อยู่ที่ 54.1 ในเดือนเม.ย. ท าสถิติต ่าสดุในรอบ 20 เดือน ลดลงจากระดบั 56.9 ในเดือนมี.ค. 

• (-) ยอดค้าปลีกอังกฤษเดือนมี.ค.ร่วงหนัก เหตุยอดชอปออนไลนล์ดฮวบ-น ้ามันแพง ส  านกังานสถิติแห่งชาติองักฤษ (ONS) เปิดเผยขอ้มลูในวนันีบ่้งชี ้
ว่า ยอดคา้ปลีกขององักฤษปรบัตวัลงอย่างหนกัในเดือนมี.ค. เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ส่งผลใหย้อดการชอปปิงออนไลนล์ดลง 
ขณะเดียวกัน ยอดขายน า้มันเชือ้เพลิงรถยนตล์ดลง เนื่องจากราคาน า้มนัเบนซินและดีเซลพุ่งสูงขึน้ ทัง้นี ้ยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค.ปรบัตัว ลง 1.4% เมื่อเทียบ
รายเดือน ขณะที่กลุ่มนักเศรษฐศาสตรใ์นผลส ารวจของหนงัสือพิมพเ์ดอะวอลลส์ตรีทเจอรน์ลัคาดการณไ์วว้่า ยอดคา้ปลีกจะลดลง 0.2% ขณะเดียวกัน ยอด
คา้ปลีกเดือนก.พ.หลงัปรบัทบทวนแลว้ ลดลง 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน จากเดิมที่รายงานไวว้่าปรบัตวัลง 0.3% อย่างไรก็ดี หากเทียบกบัปีก่อนหนา้ ยอดคา้
ปลีกเดือนมี.ค.เพิ่มขึน้ 0.9% แต่ต ่ากว่าตวัเลขที่กลุ่มนกัเศรษฐศาสตรค์าดไวว้่า จะเพิ่มขึน้ 2.8% 

 

 
 

 

 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   17.6** 27.4 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   184K** 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 ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   54.1** 56.9 

 14.30 น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบริการเดือนเม.ย.   57.9** 56.1 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.3** 56.5 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบริการเดือนเม.ย.   57.7** 55.6 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   55.3** 55.2 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบริการเดือนเม.ย.   58.3** 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 ้

 
 

 


