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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวในทศิทางไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,912.26-1,934.34 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปิดลดลงถึง 21.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
จากแรงกดดนัส าคญัของการคาดการณ์ท่ีว่าเฟดจะเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ซึง่ Fed funds futures บ่งชีว้่ามีโอกาสมากกว่า 80% ที่อตัราดอกเบีย้ของเฟดจะเพิ่มขึน้อีก 1.5% สู่
ระดบั 2%-2.25% ภายในการประชมุนโยบายการเงินของเฟดวนัท่ี 26-27 พ.ค. การคาดการณ์ดงักลา่วสง่ผลให้หนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ2 ปี เพิ่มขึน้สูร่ะดบั 2.789% 
ซึง่เป็นระดบัสงูที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค. 2018 ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยพยงุจากนายวาลดสิ ดอมบรอฟสกิส รองประธาน EC เผยว่า EU เตรียมใช้มาตรการคว ่าบาตรรัสเซียด้วยการระงบัการ
น าเข้าน า้มนั ซึง่ยเูครน, โปแลนด์, ลิทวัเนีย และ EU บางประเทศ ต้องการระงบัน าเข้าน า้มนัและก๊าซ ขณะท่ีเยอรมนีและฮงัการีไม่เห็นด้วยกับการระงบัน าเข้าน า้มนัในทนัที อย่างไรก็ตาม
ด้านราคาน า้มนั WTI ร่วงลงหลดุจากระดบั 100 ดอลลาร์ช่วงเช้านี ้เน่ืองจากนกัลงทนุกงัวลว่าการท่ีจีนลอ็กดาวน์นครเซี่ยงไฮ้เป็นเวลานาน และการท่ีเฟดเร่งขึน้อตัราดอกเบีย้จะสง่ผลกระทบ
ตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น า้มนั ประเด็นท่ีกลา่วมานีจ้งึเป็นปัจจยัลบได้ คืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยเข้า
เสี่ยงซือ้เพ่ือเก็งก าไรระยะสัน้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,940-1,958 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
25-04-2022 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,929.70 1,916.52 -13.18 -0.68 

Spot Silver ($) 24.11 23.69 -0.42 -1.74 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,410 31,040 -370 -1.18 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,310 31,030 -280 -0.89 

Gold Online Futures (GOM22) 1,948.40 1,923.00 -25.40 -1.30 

Silver Futures (SVFM22)  24.45 23.90 -0.55 -2.25 

ดชันดีอลลาร ์ 101.16 101.53 0.37 0.37 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,915   1,894  1,877 

        1,940   1,958  1,974 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองค าเกิดแรงขายจนราคาออ่นตวัลง แม้วา่จะมีแรงซือ้
ให้ดีดตัวขึน้มาได้บ้าง แต่หากมีแรงซือ้ไม่มากพอ ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบ
แนวรับโซน  1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้ระยะสัน้ประเมินแนวต้านโซนใกล้ 1,940 
ดอลลาร์ หากไมส่ามารถผ่านไปได้ อาจเกิดแรงขายกดดนัให้ราคาออ่นตวัลงอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,940-1,958 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดูแนวรับ
ถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,958 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 

Open New เน้นการลงทุนระยะสัน้โดยซือ้หากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,915 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ
ส าหรับนักลงทนุที่ถือสถานะซือ้อยู่ แนะน าทยอยแบง่ปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 
1,940-1,958 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ขึน้ไป  
 



 

 

 (+) จีนกังวลผลกระทบล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง / ป่วยโควิดเพิ่ม 2,666 ราย เสียชีวิต 51 ราย นกัลงทนุวิตกกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของการล็อก
ดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ซึง่เป็นศนูย์กลางการเงินของจีน และเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของจีนเผชิญกบัการล็อกดาวน์มานานกว่า 3 สปัดาห์แล้ว ส่งผลให้
ประชาชนจ านวนมากขาดแคลนอาหาร การรักษาพยาบาล สูญเสียค่าจ้าง และถูกกกัตวั ซึง่เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้รายงานผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ราย
จ านวน 51 รายในวนัอาทติย์ (24 เม.ย.) ซึง่เพิ่มขึน้จากจ านวน 39 รายในวนัเสาร์ และท าสถิติการเสียชีวิตรายวนัสูงสดุนับตัง้แตเ่กิดการแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ในเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี ้ทางการจีนยงัสัง่ล็อกดาวน์ย่านท่ีอยู่อาศยัหลายสิบแห่งในเมืองเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง เพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ทัง้นีจี้นตรวจพบผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีติดเชือ้ในท้องถิ่น 2,666 รายในวนัอาทิตย์ (24 เม.ย.) ท่ีผ่านมา ซึง่อยู่ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ 2,472 ราย และผู้ติด
เชือ้แบบไม่แสดงอาการเพิ่ม 17,528 ราย ซึง่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ 16,983 ราย ส่วนผู้ ป่วยเสียชีวติเพิ่ม 51 ราย ท าให้ยอดผู้ ป่วยเสียชีวติรวมอยู่ท่ี 4,776 ราย 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นลท.วติกเฟดส่งสัญญาณเร่งขึน้ดอกเบีย้ หุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุวติกกงัวลเก่ียวกบัการ
เร่งปรับขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการเปิดเผยผลประกอบการของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีในสัปดาห์นี ้ซึ่งบดบัง
สญัญาณบวกจากการคว้าชยัชนะในศกึเลือกตัง้ประธานาธิบดีฝร่ังเศสของนายเอ็มมานเูอล มาครง ทัง้นี ้ดชันี STOXX 600 เปิดวนันีท่ี้ระดบั 449.64 จุด 
ลดลง 3.67 จุด หรือ -0.80% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวนันีท่ี้ 13,908.05 จุด ลดลง 234.04 จุด หรือ -1.65% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศส
เปิดวนันีท่ี้ 6,450.90 จดุ ลดลง 130.52 จดุ หรือ -1.98% 

 (+) ความเช่ือม่ันทางธุรกิจเยอรมนี เดือนเม.ย.จาก Ifo ออกมาดีกว่าคาด อยู่ท่ีระดับ 91.8 ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจของเยอรมนี จากสถาบนั Ifo 
(German ifo Business Climate) ในเดือนเม.ย. เผยออกมาอยู่ท่ีระดบั 91.8 เพิ่มขึน้จากในเดือนมี.ค.ท่ีระดบั 90.8 และนบัว่าดีกว่าการคาดการณ์ท่ีว่าจะ
ลดลงสู่ระดบั 88.3 โดยการเพิ่มขึน้มาของดชันีดงักล่าวมีเหตผุลหลีกมาจาก ในหลายๆ ภาคธุรกิจมีมมุมองเชิงลบตอ่เศรษฐกิจลดลง หลงัจากก่อนหน้านี ้
โดนผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างรัสเซียและยูเครน ทัง้นีด้ชันีดงักล่าวเป็นดชันีท่ีรวมข้อมลูจากการส ารวจผู้ผลิต ผู้ รับเหมา 
ผู้ ค้าส่ง และ ผู้ ค้าปลีก โดยสถาบนั Ifo Institute for Econmic Research   

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุดแนว $39,000 กังวลเฟดขึน้ดบ.ท าสภาพคล่องไหลออกตลาดคริปโทฯ ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดบั 39,000 ดอลลาร์
ในช่วงบา่ยวนันี ้ริยาด คารีย์ นกัวิเคราะห์จากบริษัทไคโคกล่าวว่า ราคาบิตคอยน์และตลาดสินทรัพย์เส่ียงต่างก็ได้รับปัจจยัลบจากการคาดการณ์ท่ีวา่เฟด
จะเร่งปรับขึน้ดอกเบีย้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ นอกจากนี ้สงครามในยเูครน รวมทัง้ความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบของการท่ีจีนล็อกดาวน์เมืองส าคญัเพ่ือควบคมุ
การระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัสร้างแรงกดดนัตอ่ตลาดตา่ง ๆ ด้วย ส่วนทางด้านนายไมเคลิ โนโวแกรทซ์ ผู้บริหารบริษัทกาแลกซี ดจิิทลั โฮลดิง้ส์ กล่าวว่า 
เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้เฟดตดัสินใจเสริมสภาพคล่องในตลาดด้วยการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย แต่ขณะนี ้เฟดส่ง
สญัญาณวา่จะเร่ิมคมุเข้มนโยบายการเงิน จงึท าให้นกัลงทนุต้องหนัมาประเมินความเส่ียงอีกครัง้ 

 (-) ทองฟิวเจอร์ร่วงกว่า 20 ดอลลาร์ เหตุเงินดอลล์แข็ง-กังวลเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้ ราคาทองฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 20 ดอลลาร์ในช่วงบ่ายวันนี ้
เน่ืองจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์และความกงัวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ ยงัคงเป็นปัจจยักดดนัตลาด ณ เวลา 
13.41 น.ตามเวลาไทย สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 20.30 ดอลลาร์ หรือ 1.05% แตะท่ี 1,914.00 
ดอลลาร์/ออนซ์ ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน พุ่งขึน้ 0.50% แตะที่ 101.73 ใน
ข่วงบ่ายวนันี ้ส่งผลให้สญัญาทองค าซึง่ก าหนดราคาเป็นดอลลาร์นัน้ มีราคาแพงขึน้และไม่น่าดงึดูดใจส าหรับนักลงทนุท่ีถือครองสกุลเงินอ่ื น นกัลงทุน
วติกเก่ียวกบัภาวะดอกเบีย้ขาขึน้ หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวเม่ือวนัพฤหสับดี (21 เม.ย.) ว่า เขาสนับสนนุให้เฟดด าเนินการเร็วขึน้
เพ่ือตอ่สู้กบัเงินเฟ้อ และส่งสญัญาณวา่มีโอกาสที่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุเดือนพ.ค. 

 (-) จนท.แบงก์ชาตจิีนแนะรัฐออกมาตรการเยียวยาโควดิ กระตุ้นศก.โตเกิน 5% เจ้าหน้าท่ีระดบัสูงของธนาคารกลางจีนกล่าวเม่ือวานนี ้(24 เม.ย.) 
วา่ จีนควรออกมาตรการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควดิ-19 และกระตุ้นผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ให้กลบัมาโตสูงกวา่ 5% นายหวงั 
อีห้มิง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางจีนกล่าวต่อท่ีประชุมเศรษฐกิจว่า การจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความส าคญัอย่างยิ่งในการวางรากฐานเพ่ือให้จีนบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ท่ีประมาณ 5.5% ทัง้นี ้GDP ของจีนเพิ่มขึน้ 4.8% 
ในไตรมาสที่ 1 จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีแล้ว นายหวงักล่าวว่า รัฐบาลจีนควรเพิ่มอปุสงค์ภายในประเทศ รักษาเสถียรภาพห่วงโซอุ่ปทานด้านอตุสาหกรรม
ของจีน และรับมือกบัความคาดหวงัของตลาด "อย่างแข็งขนัและมีประสิทธิภาพ" 

 

 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนเม.ย.โดย Ifo   91.8** 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     0.5% -0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมี.ค.     1.0% -2.1% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   19.2% 19.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   108.5 107.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   774K 772K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด์   9 13 

วนัพธุท่ี 27 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมี.ค.ของGfK   -14.3 -15.5 

 19.30น. สหรัฐฯ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   - 2.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.0% -4.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    - -8.0M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   1.0% 6.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   178K 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 

 
 

 

 


