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สรุป ราคาทองค าระหว่างวันแกว่งตวัในกรอบ 1,895.60-1,907.26 ดอลลารต่์อออนซ ์โดยทองค ามีการเคลื่อนไหวในทิศทางไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งสลบัอยู่ในแดนบวกและแดนลบ หลงัจาก
เมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองเพิ่มอีก 32.30 ดอลลารต่์อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัหลกัมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ ทัง้นี ้ดอลลารย์งัคงไดร้บัแรงหนนุจากจากการ
คาดการณท่ี์ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) จะ “เรง่” ขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยัช่วยพยงุจากนายคิม จองอึน ผูน้ าสงูสดุของเกาหลีกล่าวว่า เกาหลีเหนือ
จะเรง่พัฒนาคลงัอาวุธนิวเคลียรร์ะหว่างชมพิธีสวนสนามครัง้ใหญ่ของกองทัพ ซึ่งแสดงขีปนาวุธขา้มทวีป ( ICBM) และอาวุธอ่ืนๆ นายคิมกล่าวว่า "กองก าลงันิวเคลียรข์องเกาหลีเหนือตอ้ง
พรอ้มท่ีจะปฏิบติัภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายและการป้องปรามไดท้กุเวลา" ดา้นนายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัเปิดเผยเมื่อวนัจนัทร ์(25 เม.ย.) ว่า สหรฐัเตรียมส่งนกัการทูต
กลบัไปประจ ายเูครนในสปัดาหนี์ ้พรอ้มเตรียมแต่งตัง้เอกอัครราชทตูคนใหม่ ขณะท่ีสหรฐัประเมินว่ารสัเซีย "ลม้เหลว" ในการท าสงครามกบัยูเครน นอกจากนี ้ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ใน
แดนบวก เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุ้นท่ีร่วงก่อนหนา้นี้ ประเด็นท่ีกล่าวมานีจ้ึงเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองค าได ้ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะ
เปิดเผยยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมี.ค.,ราคาบา้นเดือนก.พ.จากเอสแอนดพ์ี/เคส-ชิลเลอร,์ยอดขายบา้นใหม่เดือนมี.ค.และดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนเม.ย.จาก Conference Board 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
26/04/2565 16:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,897.40 1,902.90 5.50 0.29 

Spot Silver ($) 23.60 23.70 0.10 0.42 

10 Baht Gold Futures (GF10J22) 31,040 31,000 -40 -0.13 

50 Baht Gold Futures (GFJ22) 31,030 30,960 -70 -0.23 

Gold Online Futures (GOM22) 1,922.80 1,908.60 -14.20 -0.74 

Silver Futures (SVFM22)  23.81 23.96 0.15 0.63 

ดชันดีอลลาร ์ 101.74 101.88 0.14 0.14 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,891  1,873  1,854 

        1,915  1,932  1,956 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรียาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หลงัจากราคาทิง้ตวัลงต่อเน่ือง หากราคาทองค ายงัไม่สามารถ
ยืนเหนือโซน 1,915 ดอลลารต์่อออนซ์ ส่งผลให้แรงซือ้ยังคงถูกจ ากัด ส าหรับวันนี ้
ประเมินแนวต้านระยะสั้นในโซน 1,915 ดอลลารต์่อออนซ์ หากผ่านไปได้แนวต้าน
ส าคัญจะอยู่ในบริเวณ 1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบันั้นยังประเมินในโซน 
1,891-1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

กลยุทธ ์Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซื ้อหากราคาดีดตัวขึ ้นไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,915-1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุด 1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์ ใหต้ดัขาดทุน
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง 
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลุดแนวรบัแรกบริเวณ 
1,891-1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุดแนวรบัแรกสามารถถือต่อเพ่ือรอดูแนวรบั
ถดัไป อย่างไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,932 ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ดัขาดทนุ 
Open New เนน้การลงทุนระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยเปิดสถานะขายท าก าไรระยะ
สัน้ หากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นโซน1,915-1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์ตัดขาดทุน
หากราคาผ่าน 1,932 ดอลลารต์่อออนซ  ์เมื่อราคาทองค าอ่อนตัวลงทยอยเขา้ซือ้คืน
หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1,891-1,873 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) เกาหลีเหนืออวดโฉมขีปนาวุธ ICBM ในพิธีสวนสนาม ลั่นเตรียมเพ่ิมอาวุธนิวเคลียร ์นายคิม จองอึน ผูน้  าสงูสดุของเกาหลีกล่าวว่า เกาหลี
เหนือจะเรง่พฒันาคลงัอาวุธนิวเคลียรร์ะหว่างชมพิธีสวนสนามครัง้ใหญ่ของกองทพั ซึ่งแสดงขีปนาวุธขา้มทวีป ( ICBM) และอาวุธอื่นๆ ส านักข่าวกลาง
เกาหลี (KCNA) ของรฐับาลเกาหลีเหนือรายงานว่า พิธีสวนสนามดังกล่าวจัดขึน้เมื่ อคืนวันจันทร ์(25 เม.ย.) ในระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบการ
ก่อตัง้กองทพัปฏิวตัิประชาชนเกาหลี อีกทัง้ยงัมีขึน้ขณะท่ีเกาหลีเหนือเริ่มทดสอบขีปอาวธุและแสดงอ านาจทางทหารท่ามกลางการเจรจาเพื่อปลดอาวุธ
นิวเคลียรท่ี์หยดุชะงกัลงระหว่างสหรฐัและเกาหลีเหนือ รวมถึงการกา้วขึน้สู่อ  านาจของรฐับาลฝ่ายอนรุกัษ์นิยมของเกาหลีใต ้นายคิมกล่าวว่า "กองก าลงั
นิวเคลียรข์องเกาหลีเหนือตอ้งพรอ้มท่ีจะปฏิบัติภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมายและการป้องปรามไดทุ้กเวลา"  นายคิมเสริมว่า ภารกิจหลักของกองก าลัง
นิวเคลียรข์องเกาหลีเหนือคือการยบัยัง้สงคราม แต่อาจไม่ไดม้ีไวส้  าหรบัภารกิจดงักล่าวเพียงอย่างเดียว 

• (+) ฮ่องกงเมินผ่อนคลายมาตรการเดินทาง เร่งเพ่ิมสถานทีก่ักตัวคนจากตปท. นางแครร์ี ลมั ผูบ้ริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเผยว่า ฮ่องกงยงั
ไม่มีแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางขา้มพรมแดน โดยยงัคงวางแผนอย่างรดักุมในการสกัดโควิด -19 แมว่้ายอดผูต้ิดเชือ้จะลดลงมากก็
ตาม นางลมัแถลงวนันีว่้า รฐับาลฮ่องกงจะยงัเดินหนา้ท าตามแผนการ 3 ขัน้ตอนท่ีประกาศไวเ้มื่อเดือนมี.ค. โดยแผนขัน้ต่อไปจะเริ่มขึน้ในช่วงครึ่งหลงั
ของเดือนพ.ค. "ตราบใดท่ียงัมีมาตรการควบคมุการเดินทาง สิ่งเหล่านีย้งัเป็นมาตรการท่ีส าคญัมากเพื่อป้องกันไม่ใหม้ีผูต้ิดเชือ้จากต่างประทศเขา้มาใน
ฮ่องกง โดยเฉพาะในช่วงท่ีหลายประเทศไดย้กเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางและการเวน้ระยะห่างทางสงัคมกันไปแลว้แต่เรายงัตอ้งคงนโยบายนีไ้ว้
เพื่อป้องกนัและลดจ านวนผูต้ิดเชือ้จากต่างประเทศท่ีมีอยู่มากในฮ่องกง” 

• (+) IMF ห่ันคาดการณ์ศก.เอเชียปีนี้เหลือ 4.9% กังวลเงินเฟ้อ-ผลกระทบสงครามยูเครน กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัวเพียง 4.9% ในปี 2565 ซึ่งลดลง 0.5% จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนม.ค.  โดยระบุว่า เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโนม้เผชิญ
ปัญหา Stagflation หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงและเงินเฟ้อปรบัตัวสูงขึน้ นอกจากนี ้สงครามยูเครน รวมทั้งการพุ่งขึน้ของราคาสินคา้โภคภัณฑ ์
และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ยงัเป็นปัจจัยท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจเอเชียเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมีนัยส าคัญ  ขณะเดียวกัน IMF คาดการณ์ว่า 
อตัราเงินเฟ้อในเอเชียจะพุ่งขึน้แตะระดบั 3.4% ในปี 2565 โดยตวัเลขดงักล่าวสงูกว่าท่ีเคยคาดการณไ์วใ้นเดือนม.ค.  

• (-) สหรัฐเตรียมส่งทูตกลับไปประจ ายูเครน ชีรั้สเซียล้มเหลวในการท าสงคราม นายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัเปิดเผยเมื่อวนั
จันทร ์(25 เม.ย.) ว่า สหรฐัเตรียมส่งนักการทูตกลับไปประจ ายูเครนในสัปดาหนี์ ้พรอ้มเตรียมแต่งตั้งเอกอคัรราชทูตคนใหม่  ขณะท่ีสหรฐัประเมินว่า
รสัเซีย "ลม้เหลว" ในการท าสงครามกับยูเครน ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า แถลงการณด์งักล่าวมีขึน้หลงัจากนายบลิงเกนเดินทางเยือนกรุงเคียฟ เมือง
หลวงของยูเครน พรอ้มกับนายลอยด ์ออสติน รฐัมนตรีกลาโหมสหรฐั ในระหว่างเขา้พบประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกีแห่งยูเครน นายบลิงเกน
ระบุว่า ทูตสหรฐัท่ีเพิ่มขึน้ในยูเครนซึ่งไดร้บัผลกระทบจากสงคราม จะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการกลับมาเปิดสถานทูตสหรฐัในกรุงเคี ยฟอีก
ครัง้ หลังจากระงบัการด าเนินงานในช่วงเริ่มตน้ของสงคราม นายบลิงเกนแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "การด าเนินการดังกล่าวจะยิ่งตอกย า้ความมุ่งมั่นท่ี
ต่อเนื่องของกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัในการช่วยบรรเทาทุกขด์า้นมนษุยธรรม และมอบความช่วยเหลือแก่รฐับาลยเูครน ขณะเดียวกันก็จะใหก้าร
สนบัสนนุท่ีดียิ่งขึน้แก่พลเมืองสหรฐั"  

• (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 109.33 จุด หลังราคาน ้ามันดิบลด-นลท.ช้อนซือ้หุ้น ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ใน
วนันี ้เน่ืองจากการร่วงลงของสญัญาน า้มนัดิบไดช้่วยคลายความวิตกเก่ียวกับอตัราเงินเฟ้อ ประกอบกับนักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้ท่ีร่วงลงหลงัดชันีนิกเก
อิดิ่งลงเมื่อวานนี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดตลาดท่ีระดบั 26,700.11 จดุ เพิ่มขึน้ 109.33 จดุ หรือ +0.41% หุน้บวก
น าตลาดวนันีไ้ดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑย์าง, กลุ่มขนส่งทางบก ตลอดจนกลุ่มขอ้มลูและการสื่อสาร 

• (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งปิดเช้าบวก 375.62 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ในแดนบวก ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้สหรฐัท่ีปรบัตวัขึน้ในวนัจันทร ์(25 เม.ย.) และดัชนี Nasdaq พุ่งขึน้กว่า 1% หลังจากราคาหุน้ทวิตเตอรท์ะยานขึน้กว่า 5% ขานรบัข่าว
นายอีลอน มสัก ์บรรลขุอ้ตกลงซือ้กิจการทวิตเตอร ์ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเชา้ท่ี 20,244.96 จดุ เพิ่มขึน้ 375.62 จดุ หรือ +1.89% 

 

 
 

 
 

 

 ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนม.ค.โดย Ifo   91.8** 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     0.5% -0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมี.ค.     1.0% -2.1% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   19.2% 19.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   108.5 107.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมี.ค.   774K 772K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด ์   9 13 

วนัพธุท่ี 27 เม.ย. 13.00น. เยอรมน ี ผลส ารวจความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนมี.ค.ของGfK   -14.3 -15.5 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนมี.ค.   - 2.5% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.0% -4.1% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -8.0M 

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

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

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   178K 184K 

วนัศุกรท่ี์ 29 เม.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Showa Day   - - 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   7.5% 7.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูรายไดส้่วนบุคคลเดือนมี.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.6% 0.2% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.   61.5 52.9 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จากUoM   65.8 65.7 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟอ้ช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 22 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


