
 

 

28 April 2022 

 

 
สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบ 1,872.14-1,891.65 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หลงัจากเม่ือวานนีไ้ด้ปิดปรับตวัลดลง 17.90 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ มีแรงกดดนัมาจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ท่ีดีดตวัสูร่ะดบั 2.84% และดชันีดอลลาร์ พุ่งขึน้ 0.68% และแตะระดบัสงูสดุนบัตัง้แตม่กราคม 2017 จากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็ว
และแรงเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยัช่วยหนนุจากส านกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) เตือนว่าอย่ายอม
ศโิรราบตอ่ข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ให้บริษัทจ่าย คา่ก๊าซเป็นเงินรูเบิล หลงับริษัทก๊าซพรอม ยกัษ์ใหญ่ด้านพลงังานของรัสเซีย ได้ระงบัการจดัสง่ก๊าซธรรมชาติให้กับโปแลนด์และบลัแกเรีย
เม่ือวานนี ้(27 เม.ย.) ไม่ยอมช าระเงินด้วยสกลุเงินรูเบิล รวมถึงสภาทองค าโลก (WGC) เปิดเผยในวนันี ้(28 เม.ย.) ว่า ความต้องการทองค าทัว่โลกพุ่งขึน้แข็งแกร่งถึง 34% สู ่1,234 ตนัใน
ไตรมาส 1/2565 เม่ือเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตวัขึน้จากแรงซือ้คืนของนกัลงทนุ ซึง่ไปในทิศทางเดียวกบัดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก เป็นปัจจยัลบต่อราคา
ทองค า คืนนีใ้ห้ตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ทัง้จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์ และประมาณการครัง้แรกผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022 ทัง้นีห้าก
ราคาทองค าไม่สามารถผ่าน 1,897-1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ไปได้ แนะน าเปิดสถานะขาย แตห่ากทะลแุนวต้านโซน 1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขึน้ไป อาจต้องชะลอการเปิดสถานะขายไปก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
28-04-2022 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,885.70 1,887.84 2.14 0.11 

Spot Silver ($) 23.28 23.18 -0.10 -0.43 

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

50 Baht Gold Futures (GFM22) 30,990 31,000 10 0.03 

Gold Online Futures (GOM22) 1,902.40 1,894.80 -7.60 -0.40 

Silver Futures (SVFM22)  23.83 23.43 -0.40 -1.68 

ดชันดีอลลาร ์ 103.00 103.43 0.44 0.43 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,873   1,854  1,837 

        1,897   1,915  1,932 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  การดีดตัวกลบัของราคาค่อนข้างจ ากัดเม่ือเทียบกับการทิง้
ตวัลงอย่างมากของราคา ทัง้นี ้ราคามีการแกว่งตวัลดลงจากช่วงที่ผ่านมา หรือการ
ดีดตวักลบัราคายงัไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,897-1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
อาจท าให้เกิดแรงขายจะกดดันให้ราคาปรับตัวลง โดยมีแนวรับระยะสัน้ที่ 1,873-
1,854 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,897-1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,854 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,873-1,854 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,915 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New หากราคาไม่สามารถผ่าน 1,897-1,915 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ สามารถ
เปิดสถานะขายหรือถือสถานะขายตอ่ไป (หากทะลแุนวต้านโซน 1,915 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ) ทัง้นี ้หากราคาอ่อนตัวสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,873-1,854 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจปิดสถานะขายออกท าก าไร  
 



 

 

 (+) ‘กว่างโจว’พบเคสต้องสงสัยโควิดยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยว  ส านักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า กว่างโจว ศูนกลางการค้าและการผลิตทาง
ภาคใต้ของจีนประกาศตรวจโควิดจากประชากร 5.6 ล้านคน หรือเกือบหนึ่งในสามของประชาชนทัง้เมืองเกือบ 19 ล้านคน หลงัพบผลผิดปกติรายหนึ่ งท่ี
สนามบิน เป็นเหตุให้ต้องระงบัเท่ียวบินส่วนใหญ่ ส่วนเมืองศนูย์กลางเทคโนโลยี “หางโจว” ใกล้เซี่ยงไฮ้ เม่ือกลางดกึวนัพุธ (27 เม.ย.) สั่งประชาชน 9.4 
ล้านคนจากทัง้หมด 12.2 ล้านคนตรวจโควิดทกุ 48 ชัว่โมงหากต้องการเข้าพืน้ท่ีสาธารณะและขึน้รถโดยสาร เพ่ือไม่ให้โควิดซุกซอ่นอยู่ได้ ในกรุงปักก่ิงพบ
ผู้ตดิเชือ้รายใหม่ราว 50 คน สปัดาห์นีส้ัง่ตรวจหาเชือ้จากประชาชนเกือบทกุคนจากทัง้หมด 21 ล้านคน วนันีส้ัง่ล็อกดาวน์อาคารท่ีพกัในย่านเจ้าหยางเพิ่ม 
อย่างไรก็ตาม ถงึขณะนีป้ระธานาธิบดีสี จิน้ผิงยงัยกย่องการรับมือโควดิ-19 ของจีนวา่เป็นตวัอย่างความเย่ียมยอดของผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ 

 (-) เยนทรุดต ่าสุดในรอบ 20 ปี หลัง BOJ คงนโยบายการเงินผ่อนคลาย เงินเยนอ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
โดยทรุดตวัลงแตะระดบั 130 เยนต่อดอลลาร์ ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนเม.ย. 2545 หลงัจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมวนันี ้โดย BOJ มีการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั -0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
อายุ 10 ปีไว้ท่ีประมาณ 0% และย า้ว่าจะเดินหน้าคงอตัราดอกเบีย้ท่ีระดบัต ่าต่อไป เน่ืองจากตวัเลขเงินเฟ้อท่ีดีดตวัขึน้ในช่วงที่ ผ่านมานัน้เกิดจากปัจจยั
ชัว่คราว นอกจากนีจ้ะยงัคงเข้าซือ้พนัธบตัรรัฐบาลทกุวนัท าการ โดยมีเป้าหมายท่ีจะป้องกนัไม่ให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปีพุ่งขึน้เหนือเพดาน
ท่ี BOJ ก าหนดไว้ ซึง่เป็นสญัญาณบ่งชีว้่า ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของญ่ีปุ่ นและสหรัฐจะทิง้ห่างกนัมากขึน้ โดยนกัวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า นกัลงทุน
กระหน ่าขายเงินเยนกนัอย่างต่อเน่ือง เพราะคาดว่า BOJ จะตรึงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบัต ่าต่อไป ซึง่สวนทางกบัเฟดท่ีต้องการเร่งปรับขึน้ดอกเบีย้ 
และส่งสญัญาณวา่จะปรับขึน้ดอกเบีย้อีกหลายครัง้เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ 

 (-) หุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับผลประกอบการแกร่ง,จับตาสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ตลาดหุ้นยโุรปเปิดตลาดปรับตวัขึน้ในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุ
ขานรับการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะยังคงจับตาสถานการณ์ในยูเครน รวมถึงการด าเนินการต่อไปของรัสเซีย
เก่ียวกับการขายก๊าซให้กับยุโรป ทัง้นี ้ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดับ 445.91 จุด เพิ่มขึน้ 1.6 จุด หรือ +0.36% ทัง้นีด้ัชนี DAX ตลาดหุ้น
เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 13,907.06 จุด เพิ่มขึน้ 113.12 จุด หรือ +0.82% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,520.53 จุด เพิ่มขึน้ 
75.27 จดุ หรือ +1.17% หุ้นกลุ่มรถยนต์น าตลาดพุ่งขึน้ 2.4% โดยหุ้นทกุกลุ่มและตลาดหุ้นยโุรปรายใหญ่ต่างปรับตวัในแดนบวก 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกจากแรงช้อนซือ้ แบงก์ชาตญ่ีิปุ่นคงนโยบายตามคาด ตลาดหุ้นเอเชียตา่งพากนัปิดปรับตวัขึน้จากแรงซือ้คืนของนกัลงทนุ 
นอกจากนี ้ยังได้แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กท่ีปิดบวกในวนัพุธ (27 เม.ย.) ขานรับผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของบริ ษัท
ไมโครซอฟท์และวีซ่า อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงถูกกดดนัจากมาตรการสกัดโควิด -19 ในจีน รวมถึงการเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟด โดยตลาดหุ้นจีน 
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 17.20 จุด หรือ +0.58%, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งบวก 329.81 จุด หรือ +1.65%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิพุ่ง 461.27 จุด หรือ 
+1.75% และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ หุ้นโซลปิดบวก 28.43 จดุ หรือ +1.08% 

 (-) จีนคาดทดลองทางคลินิกวัคซีนต้านโอมิครอนจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือน ผู้พฒันาวคัซีนป้องกนัโควิด-19 เพ่ือสกดัไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน
โดยเฉพาะจากประเทศจีนเปิดเผยว่า การทดลองทางคลินิกของวคัซีนดงักล่าวน่าจะแล้วเสร็จภายใน 3 -4 เดือน ก่อนจะทยอยน าไปใช้งาน จาง อวิ๋นเทา 
หวัหน้านกัวิทยาศาสตร์และรองประธานบริษัทไชน่า เนชนัแนล ไบโอเทค กรุ๊ป (CNBG) ในเครือซิโนฟาร์มแถลงทางออนไลน์ว่า ผลวิจัยทางคลินิกก่อน
ทดสอบในมนษุย์พบวา่ วคัซีนดงักล่าวมีความสามารถลบล้างฤทธ์ิไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอนได้ดี ผลการทดลองในสตัว์ยงับ่งชีว้า่ วคัซีนตวันีป้้องกนัการติด
เชือ้ไวรัสโอมิครอนได้บางส่วน ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีได้รับอนมุตัจิากส านกับริหารเวชภณัฑ์แหง่ชาตจีินเม่ือวนัองัคาร (26 เม.ย.) ท่ีผ่านมา 

 (+/-) "ไบเดน" เยือนเกาหลี-ญ่ีปุ่นเดือนหน้า ทริปแรกสู่เอเชียในฐานะผู้น าสหรัฐ ท าเนียบขาวเปิดเผยในวนัพุธ (27 เม.ย.) ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน ผู้น าสหรัฐเตรียมเดนิทางเยือนเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นในวนัท่ี 20-24 พ.ค. ซึง่นบัเป็นการเดินทางเยือนภูมิภาคนีเ้ป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เข้ารับต าแหน่งในปี
ท่ีผ่านมา ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การเดนิทางเยือนเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นมีขึน้ท่ามกลางสงครามยูเครน-รัสเซีย, ความกงัวลเก่ียวกบัอิทธิพลของจีนใน
ภมูิภาคอินโดแปซฟิิก และเป้าหมายด้านนิวเคลียร์และขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ นางเจน ซากี โฆษกท าเนียบขาวระบุในแถลงการณ์ว่า การเดินทางเยือน
ดงักล่าวจะตอกย า้ความมุ่งมั่นของคณะบริหารของปธน.ไบเดนในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ีเสรีและเปิดกว้าง ตลอดจนสนับสนุนการเป็น
พนัธมิตรของสหรัฐกบัเกาหลีใต้และญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของกลุ่ม Quad ซึง่ประกอบสหรัฐ, อินเดีย, ออสเตรเลีย 
และญ่ีปุ่ นท่ีกรุงโตเกียวด้วย โดยคณะบริหารของปธน.ไบเดนมองว่า การเป็นพันธมิตรของ 4 ประเทศประชาธิปไตยท่ีส าคญัในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกถือ
เป็นกญุแจส าคญั ทา่มกลางความพยายามในการต้านทานอิทธิพลของจีนท่ีเพิ่มขึน้ในภมูิภาค  

 
 

 

ที่มา : 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.ของGfK   -26.5** -15.5 

 19.30น. สหรัฐฯ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3%** 2.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.2%** -4.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    0.7M** -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 

 
 

 

 


