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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,891.60-1,917.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตัวเพิ่มขึน้ 8.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงหนนุจาก
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงาน GDP ใน Q1/2022 หดตวั 1.4% สวนทางกับนกัวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตวั 1.1% ขณะท่ีวนันีม้ีปัจจยับวกจากท่ีรัสเซียได้ยงิขีปนาวธุ 2 ลกูถล่มกรุงเคียฟเมืองหลวง
ของยเูครน ในระหว่างท่ีนายอนัโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) เดินทางเยือนยเูครน ซึ่งท าให้เกิดความวิตกกงัวลว่า สถานการณ์ในกรุงเคียฟยงัคงเปราะบางแม้ว่ากองทัพ
รัสเซียได้ถอนก าลังรอบนอกไปแล้ว ประกอบกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น าสหรัฐ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเพิ่มงบช่วยเหลืออีก 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์ เพ่ือสนับสนุนการต่อสู้ของยเูครนในการ
ปกป้องตนเองจากรัสเซีย อยา่งไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดต่างพากนัปรับตัวขึน้ขานรับถ้อยแถลงจากท่ีประชมุโปลิตบโูรจีน ซึ่งน าโดยประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ให้ค ามัน่ว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือสนบัสนนุการเติบโตของประเทศ และจะควบคมุโควิด-19 ให้ดี ประเด็นเหล่านีจ้ึงเป็นปัจจยัลบตอ่ทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ มีการเปิดเผยหลาย
รายการ ได้แก่ ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพืน้ฐาน (Core PCE),ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลและข้อมลูการบริโภคส่วนบุคคลเดือนมี.ค.,ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.,ดัชนีความ
เช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายและคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อชว่งท้ายเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลยัมชิแิกน ทัง้นีเ้น้นท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั โดยพิจารณาเปิดสถานะซือ้ในโซน 1,891-1,887 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ ขายเพ่ือท าก าไรหากราคาไมผ่่านแนวต้าน 1,923 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทัง้นีค้วรวางแผนการลงทนุอยา่งรอบครอบ เน่ืองจากสปัดาห์หน้า ตลาด TFEX จะหยดุท าการในวนัจนัทร์และวนัพธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
29-04-2022 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,894.00 1,914.70 20.70 1.09 

Spot Silver ($) 23.13 23.51 0.38 1.64 

10 Baht Gold Futures (GF10M22) 31,000 31,240 240 0.77 

50 Baht Gold Futures (GFM22) 31,000 31,230 230 0.74 

Gold Online Futures (GOM22) 1,895.50 1,919.50 24.00 1.27 

Silver Futures (SVFM22)  23.43 23.70 0.27 1.15 

ดชันดีอลลาร ์ 103.67 103.01 -0.66 -0.63 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,887   1,872  1,854 

        1,923   1,939  1,958 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค ายงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,923 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ อาจส่งผลให้มีแรงขายท าก าไรระยะสัน้เพิ่มขึน้ ส าหรับวันนีป้ระเมินแนว
ต้านระยะสัน้ในโซน 1,923 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านไปได้แนวต้านถัดไปจะอยู่ใน
บริเวณ 1,939 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แนวรับระยะสัน้ยังประเมินในโซน 1,887 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และแนวรับถดัไปที่ 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,923-1,939 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แตห่ากหลดุ 1,872 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,891-1,887 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,939 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เน้นเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั แนะน าเปิดสถานะซือ้หากราคา
ไม่หลดุแนวรับบริเวณ 1,891-1,887 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลุด 1,872 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้) ขายท าก าไรเพื่อลดขนาดพอร์ตการลงทนุหากราคาไมผ่่านแนว
ต้านบริเวณ 1,923 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านสามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
 



 

 

 (+) รัสเซียยิงขีปนาวุธ 2 ลูกถล่มกรุงเคียฟ ขณะเลขาฯ UN เยือนยูเครน เจ้าหน้าท่ียูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวธุ 2 ลูกถล่มกรุงเคียฟใน
ระหว่างท่ีนายอนัโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) เดินทางเยือนยูเครน โดยการยิงถล่มดงักล่าวเกิดขึน้ไม่นานหลงัจากนายกู
เตอร์เรสเสร็จสิน้การเจรจาร่วมกนัประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ซึ่งท าให้เกิดความวิตกกังวลว่า สถานการณ์ในกรุงเคียฟซึ่งเป็นเ มืองหลวงของ
ยูเครนยังคงเปราะบาง แม้ว่ากองทพัรัสเซียได้ถอนก าลังทหารออกจากพืน้ท่ีรอบนอกของกรุงเคียฟเม่ือเดือนท่ีแล้ว หลงั จากท่ีไม่สามารถยึดครองกรุง
เคียฟและหนัไปโจมตีแคว้นดอนบาสอย่างหhก แตเ่จ้าหน้าท่ียเูครนยืนยนัวา่ รัสเซียได้ยิงขีปนาวธุ 2 ลูกถล่มกรุงเคียฟในระหวา่งการเยือนของเลขาธิการ 
UN ขณะที่ปธน.เซเลนสกีกล่าววา่ การยิงจรวดครัง้นีเ้ป็นเคร่ืองพิสจูน์วา่ สงครามยงัไม่สิน้สุด เจ้าหน้าท่ียเูครนเปิดเผยวา่ ขีปนาวธุลกูหนึง่ถกูยิงเข้าใส่เขต
เชฟเชนโกในกรุงเคียฟ และอีกลกูหนึง่ถกูยิงเข้าใส่อาคารท่ีอยู่อาศยัสงู 25 ชัน้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 10 ราย 

 (+) "ปูตนิ" เตือนชาตติะวันตกเจอโต้กลับสายฟ้าแลบ หากยังไม่เลิกข่มขู่ ประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ผู้น ารัสเซีย เตือนชาตติะวนัตกวา่อาจเจอ
การตอบโต้ท่ีรวดเร็วดจุสายฟ้าแลบ หากยงัคงเดินหน้าข่มขู่ทางยุทธศาสตร์ ขณะที่สงครามระหว่างยเูครน-รัสเซียล่วงเลยเข้าสู่วนัท่ี 64 แล้ว ปธน.ปตูินก
ล่าววา่ "หากบุคคลภายนอกมีเจตนาแทรกแซงสถานการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ และข่มขู่รัสเซียในด้านยุทธศาสตร์ท่ีเราไม่อาจยอมรับได้ คนเหล่านัน้พงึรู้ไว้
วา่ เราจะตอบโต้กลบัโดยเร็วดจุสายฟ้า" นอกจากนี ้ปธน.ปตูินยงักล่าวหาชาติตะวนัตกว่าต้องการท าให้รัสเซียแตกออกเป็นเส่ียง ๆ โดยระบุ ว่า พวกเขา
ก าลงักระพือความขดัแย้งในยูเครน ขณะเดียวกนั กระทรวงกลาโหมขององักฤษยงัอ้างวา่ รัสเซียยงัคงมีกองทพัเรือเกือบ 20 ล าในเขตปฏิบตักิารในทะเล
ด า แม้จะไม่สามารถแทนท่ีศกัยภาพของเรือลาดตระเวนมอสควา (Moskva) ท่ีจมลงได้ก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทไมโครซอฟท์ยงัระบวุ่าตรวจพบการโจมตี
ทางไซเบอร์จากรัฐบาลรัสเซียตอ่ยเูครนถงึ 37 ครัง้ 

 (+) โควิดในจีนน่าเป็นห่วง ปักกิ่งส่ังปิดสถานที่เพิ่ม-เซี่ยงไฮ้ยังล็อกดาวน์ กรุงปักกิ่งซึง่เป็นเมืองหลวงของจีนได้สัง่ปิดสถานท่ีอีกหลายแหง่ในวนันี ้
(29 เม.ย.) ซึง่รวมถงึโรงยิม, ศนูย์การค้า, โรงภาพยนตร์ และอะพาร์ตเมนต์ นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีก าลงัเร่งติดตามผู้ตดิเชือ้เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ขณะท่ีประชาชนมีความไม่พอใจเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองกบัการสัง่ล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศนูย์กลางการเงินของจีน ซึ่ งการล็อกดาวน์
ด าเนินมาล่วงเข้าสู่เดือนท่ี 2 แล้ว ทัง้นีก้ารล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ และความเป็นไปได้ท่ีจีนจะสั่งล็อกดาวน์กรุงปักกิ่งด้วยนัน้ ยังคงเป็นปัจจัยลบท่ีฉุด
ตลาดหุ้นทัว่โลกในขณะนี ้ 

 (-) แบงก์ชาติออสซี่จ่อขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปีในสัปดาห์หน้า นกัวเิคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในการประชมุวนัองัคารท่ี 3 พ.ค.นี ้หลงัจากอตัราเงินเฟ้อของออสเตรเลียพุ่งแตะระดบัสงูสุดในรอบ 20 ปี โดยหากเป็นไปตาม
คาด ก็จะเป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ของ RBA เป็นครัง้แรกในรอบกวา่ 10 ปี ทัง้นี ้นกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า RBA จะ
ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ราว 0.15% - 0.25% จากปัจจบุนัท่ี 0.10% ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ 

 (-) โปลิตบูโรจีนให้ค าม่ันเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฝ่าวกิฤตโควดิ ท่ีประชมุคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) 
ซึง่น าโดยประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ให้ค ามัน่ว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสนบัสนนุการเติบโตของประเทศ และยงัให้ค ามัน่ว่าจะควบคมุโรคโค
วดิ-19 ซึง่ขณะนีมี้การแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดนบัตัง้แต่ปี 2563 ท่ีประชุมโปลิตบูโรยงัได้ให้ค ามัน่สญัญาวา่จะสนบัสนนุการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานใน
ทกุ ๆ ด้าน และสนบัสนนุตลาดท่ีอยู่อาศยั โดยท่ีประชุมยงัคงย า้จดุยืนท่ีว่า "บ้านมีไว้เพ่ืออยู่อาศยั ไม่ใช่เพ่ือเก็งก าไร" และยืนยันว่ารัฐบาลจะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในการมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพมากขึน้ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก ขานรับถ้อยแถลงจากท่ีประชุมโปลิตบูโรจีน ตลาดหุ้นเอเชียพากนัปิดในแดนบวก โดยยงัคงได้แรงหนนุจากตลาดหุ้น
สหรัฐท่ีปิดบวกเม่ือคืนท่ีผ่านมา (28 เม.ย.) จากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกบัท่ีประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ซึง่น าโดยประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ให้ค ามั่นว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการเติบโตข องประเทศ 
และยังให้ค ามั่นว่าจะควบคุมโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี นักลงทนุยังกังวลกระแสคาดการณ์ท่ีว่าเฟดอาจจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชุม
เดือนพ.ค.นี ้โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 71.58 จุด หรือ +2.41%, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดทะยาน 813.22 จุด หรือ +4.01% และตลาด
หุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดบวก 27.56 จดุ หรือ +1.03% ส่วนตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น นิกเกอิ ปิดท าการในวนันีเ้น่ืองในวนัโซวะ  

 

 
 

 

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.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   -1.4%** 6.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   180K** 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 

 
 

 

 


