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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัเคล่ือนตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,885.95-1,906.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรับตวัเพิ่มขึน้เล็กน้อย 6.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัได้รับแรง
หนนุจากนายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่าความเส่ียงในการเกิดสงครามนิวเคลียร์ “มีสูงมาก” นอกจากนีน้กัลงทนุยงัวิตกว่ามาตรการการยบัยัง้การระบาดของ COVID-19 
ของจีนท่ีเข้มงวดและยืดเยือ้ อาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลก ขณะท่ีวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุจากธนาคารโลกออกรายงานเตือนวา่ สงครามท่ียืดเยือ้ระหวา่งรัสเซียและยเูครน
ได้ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อระบบการค้า การผลิต การบริโภคทั่วโลก และราคาพลังงานจะพุ่งขึน้กว่า 50% ในปี 2565 โดยคาดว่าราคาน า้มนัดิบเบรนท์จะอยู่ท่ีระดบัเฉล่ีย 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่ง
เป็นระดับสูงสุดตัง้แต่ปี 2556 อย่างไรก็ตามด้านนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น ารัสเซีย เห็นพ้องในหลักการเพ่ือให้ UN และ
คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) ช่วยอพยพพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กท่ีถกูปิดล้อมในเมืองมาริอูโพล ประกอบกบัองค์การอนามยัโลก (WHO) เผยจ านวนผู้ เสียชีวิตรายใหมจ่ากโควิด-19 ใน
รายสปัดาห์นัน้ได้ลดลงสูร่ะดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนมี.ค. 2563 หรือในรอบกว่า 2 ปี ประเด็นเหล่านีจ้ึงเป็นปัจจยัลบได้ คืนนีใ้ห้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนมี.ค.
,ยอดท าสัญญาขายบ้านท่ีรอปิดการขาย (pending home sales) เดือนมี.ค.และสต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) ทัง้นีห้ากราคาดีดตวัขึน้ไมผ่่านแนวต้าน
โซน 1,915-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะน าเปิดสถานะขายในบริเวณดงักล่าว (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์)  เน้นการลงทนุระยะสัน้และไมค่วรถือสถานะจ านวนมากหลายวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
27-04-2022 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,903.60 1,895.70 -7.90 -0.42 

Spot Silver ($) 23.48 23.56 0.08 0.34 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,010 30,980 -30 -0.10 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,990 30,990 0 0.00 

Gold Online Futures (GOM22) 1,909.20 1,900.90 -8.30 -0.43 

Silver Futures (SVFM22)  23.92 23.84 -0.08 -0.33 

ดชันดีอลลาร ์ 102.30 102.51 0.21 0.21 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,891   1,873  1,854 

        1,915   1,932  1,956 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 
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แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,932 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ส่งผลให้แรงซือ้ยงัคงถูกจ ากัด  ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวต้านระยะสัน้ในโซน 
1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์หากผ่านไปได้แนวต้านส าคญัจะอยูใ่นบริเวณ 1,929-1,932  
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ขณะที่แนวรับนัน้ยงัคงประเมินในโซน 1,891-1,873 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,915-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,891-1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,932 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เน้นการลงทนุระยะสัน้เปิดสถานะขายหากราคาปรับตวัขึน้ไม่ผ่านโซน 
1,915-1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมลดสถานะขายลงหากราคาผ่าน 1,932 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งเข้าซือ้คืนท าก าไรบางส่วนหากราคาอ่อน
ตวัลงไมห่ลดุแนวรับโซน 1,889-1,891 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) เวิลด์แบงก์เตือนสงครามรัสเซีย-ยูเครนท าราคาอาหาร-พลังงานพุ่งแรงปีนี ้ธนาคารโลกออกรายงานเตือนวา่ สงครามท่ียืดเยือ้ระหว่างรัสเซีย
และยูเครนได้ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อีกทัง้สร้างความเสียหายต่อระบบการค้า ก ารผลิต และการอุปโภคบริโภคทั่วโลก 
ธนาคารโลกเปิดเผยรายงาน "แนวโน้มตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Markets Outlook)" โดยระบุว่า ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จ าพวกอาหารซึง่ผลิต
โดยรัสเซียและยูเครนนัน้ ปรับตัวสูงขึน้ ขณะท่ีราคาปุ๋ ยซึ่งจ าเป็นต้องใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิต พุ่งขึ ้นรุนแรงท่ีสุดนับตัง้แต่ปี 2551 รายงานของ
ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ราคาพลงังานจะพุ่งขึน้กวา่ 50% ในปี 2565 ก่อนท่ีจะชะลอตวัลงในปี 2566 และ 2567 โดยคาดวา่ราคาน า้มนัดบิเบรนท์จะอยู่
ท่ีระดบัเฉล่ีย 100 ดอลลาร์/บาร์เรลในปี 2565 ซึง่เป็นระดบัสูงสุดนบัตัง้แต่ปี 2556 และเพิ่มขึน้กวา่ 40% เม่ือเทียบกบัระดบัในปี 2564 และคาดวา่ราคา
จะปรับตวัลงมาอยู่ท่ี 92 ดอลลาร์ในปี 2566 แต่ถึงกระนัน้ก็ตาม ราคายงัคงสูงกว่าค่าเฉล่ีย 5 ปีท่ีระดบั 60 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนราค าสินค้านอกกลุ่ม
พลงังาน เช่น สินค้าโภคภณัฑ์และโลหะ คาดวา่จะพุ่งขึน้เกือบ 20% ในปี 2565 และจะลดลงในปีต่อ ๆ ไปหลงัจากนัน้ ธนาคารโลกยงัคาดการณ์ด้วยว่า 
ราคาข้าวสาลีจะทะยานขึน้กว่า 40% และแตะท่ีระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในปี 2565 และคาดว่าราคาโลหะจะปรับตวัขึน้ 16% ในปี 2565 ก่ อนท่ีจะ
ชะลอตวัลงในปี 2566 แตก่็จะยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสูงมาก 

 (+) รัสเซียเอาจริงระงับส่งก๊าซไปโปแลนด์-บัลแกเรีย ฐานไม่ยอมช าระเงินด้วยรูเบิล บริษัทก๊าซพรอม ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซีย ได้
ด าเนินการระงบัการจดัส่งก๊าซธรรมชาติให้กบัโปแลนด์และบลัแกเรียเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วในวนันี ้(27 เม.ย.) เน่ืองจากทัง้สองประเทศข้ างต้นไม่ยอมช าระ
เงินค่าก๊าซธรรมชาติด้วยสกุลเงินรูเบิลตามเง่ือนไขของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ของรัสเซีย ซึง่ถือเป็นการตอบโต้ครัง้รุนแรงท่ี สุดต่อมาตรการคว ่า
บาตรจากชาติตะวนัตกท่ีเป็นผลพวงของความขดัแย้งในยูเครน ทัง้นี ้โปแลนด์และบลัแกเรียนบัเป็นสองประเทศแรกท่ีถูกตดัการเข้าถึงก๊าซธรรมชาติจาก
รัสเซีย ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักของยุโรป ประเด็นการระงับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติของรัสเซียนัน้ท าให้นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธาน
คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ออกโรงวิจารณ์วา่ รัสเซียพยายามใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเคร่ืองมือข่มขู่ โดยเธอระบุวา่การกระท าของรัสเซียนัน้ "ไร้เหตผุลและ
ไม่อาจยอมรับได้" นอกจากนี ้นางฟอน เดอร์ เลเยน กล่าวด้วยวา่ เหตกุารณ์ครัง้นีถื้อเป็นการตอกย า้วา่รัสเซียเป็นซพัพลายเออร์ก๊าซธรรมชาตท่ีิไม่มีความ
น่าเช่ือถือ พร้อมเสริมวา่ "เราได้เตรียมการรับมือส าหรับกรณีดงักล่าวเอาไว้แล้ว" 

 (+) ภาคการเงนิเล็งย้ายออกจากเซี่ยงไฮ้ หลังล็อกดาวน์กระทบหนัก  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการเงินในเซี่ยงไฮ้เตรียมท่ีจะย้ายกลบัไปยงัฮ่องกง
และเมืองอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ หลงัจากย้ายมายงัเซี่ยงไฮ้ได้เพียงไม่ก่ีปี เน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมโควิด -19 ท่ีเข้มงวดได้ส่งผลกระทบต่อ
โอกาสในการท าธุรกิจและชีวติประจ าวนั กลุ่มผู้บริหารในภาคการเงินระบุวา่ การล็อกดาวน์ยาวนาน 4 สปัดาห์ของเซี่ยงไฮ้ท่ีท าให้ประชาชน 26 ล้านคนใน
เมืองต้องอยู่แตใ่นบ้าน ได้เร่ิมส่งผลกระทบต่อโอกาสในการท าข้อตกลงทางการเงินและท าให้ธุรกรรมบางอย่างต้องหยุดชะงกัเน่ืองจากอุปสรรคด้านโลจิ
สตกิส์ 

 (-) "กูเตอร์เรส"-"ปูติน" เห็นชอบข้อตกลงอพยพพลเรือนในเมืองมาริอูโพล นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) และ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย เห็นพ้องในหลกัการเพ่ือให้ UN และคณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) ช่วยอพยพพลเรือนออกจากโรงงาน
เหล็กท่ีถูกปิดล้อมในเมืองมาริอูโพล ขณะท่ีวิกฤตสงครามในยูเครนยงัคงยืดเยือ้ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายกูเตอร์เรสได้เดินทางเยื อนรัสเซียเป็น
ครัง้แรกนบัตัง้แต่กองก าลงัรัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเม่ือวนัท่ี 24 ก.พ. โดยก่อนหน้านี ้ปธน.ปตูินกล่าววา่ กองก าลงัรัสเซียได้เข้ายดึเมืองมาริอโูพล ซึง่เป็น
เมืองท่าส าคญัทางตะวนัออกเฉียงใต้ของยูเครน แต่สหรัฐไม่ปักใจเช่ือค าอ้างดงักล่าว แถลงการณ์ของ UN ระบุว่า นอกจากเห็นพ้องเร่ืองการเปิดทาง
อพยพพลเรือนในโรงงานเหล็กอาซอฟสตลั นายกเูตอร์เรสและปธน.ปตูนิ ยงัหารือเก่ียวกบัข้อเสนอด้านความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและการอพยพพล
เรือนออกจากพืน้ท่ีความขดัแย้ง อย่างเช่นสถานการณ์ในเมืองมาริอโูพล" 

 (-) ความเช่ือม่ันผู้บริโภคเกาหลีใต้ฟ้ืนตัวเดือนเม.ย. หลังรัฐคลายมาตรการคุมโควิด ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยในวนันีว้่า ความ
เช่ือมั่นผู้บริโภคของเกาหลีใต้ดีดตวัขึน้ในเดือนเม.ย. โดยได้รับแรงหนนุจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม ทัง้นี ้BOK ระบุว่า ดชันี
ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (CCSI) เดือนเม.ย.อยู่ท่ีระดบั 103.8 ในเดือนเม.ย. ซึง่เพิ่มขึน้ 0.6 จุดจากเดือนมี.ค. ดชันี CCSI ปรับตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 2 
เน่ืองจากรัฐบาลยกเลิกมาตรการสกดัการระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้หมด ขณะท่ีส านกังานสาธารณสุขเกาหลีใต้ประเมินวา่ ยอดผู้ติดเชือ้โควดิ-19 อาจ
แตะจดุสงูสดุไปแล้วตัง้แตช่่วงกลางเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา 
 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนม.ค.โดย Ifo   88.3 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     1.1%** -0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมี.ค.     0.8%** -2.1% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.2**% 19.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   107.3** 107.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   753K** 772K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด์   14** 13 

วนัพธุท่ี 27 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมี.ค.ของ GfK   -26.5** -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 

 
 

 

 


