
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,971.11-1,988.46 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยข์าขึน้สลบัระหว่าง
แดนบวกและลบแต่ยงัเคลื่อนไหวภายในกรอบ หลงัจากวนัศกุรท่ี์ผ่านมาราคาทองค าปิดทรงตวัไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะท่ีเชา้นี ้ราคาทองค าจะเปิดตลาดดว้ยการ
พุ่งขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุในรอบกว่า 1 เดือนท่ี 1,988.46 ดอลลารต์่อออนซ ์เน่ืองจากนกัลงทุนเขา้ซือ้ท่ามกลางความตอ้งการทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย
เน่ืองจากความตึงเครียดในยเูครนยงัไม่มีทีท่าว่าจะสิน้สดุลง ในวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยับวกจากส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตวั 4.8% ในไตรมาส 1/2565 เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท่ี้ระดบั 4.4% อีกทัง้ ยอดคา้ปลีกเดือน
มี.ค.รว่งลง 3.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ลดลงมากกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว์่าจะปรบัตวัลงเพียง 1.6% นอกจากนี ้นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสค์าดการณ์
ว่า มีโอกาสราว 35% ท่ีเศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ โดยแสดงความเห็นว่า สถิติท่ีผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
ใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ มกัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเผชิญภาวะถดถอย ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั 
จะเปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยัเดือนมี.ค.จากสมาคมผูส้รา้งบา้นแหง่ชาติ (NAHB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสาาารถืืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อื่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทือืปิดสถานะท าก าไรหาก

ไา่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 เมษายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
18/04/2565 11:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,974.40 1,984.17 9.77 0.49 

Spot Silver ($) 25.64 25.79 0.15 0.59 

เงนิบาท (฿/$) 33.61 33.66 0.05 0.13 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 31,450 31,600 150 0.48 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 110.95 112.00 1.05 0.95 

ดชันดีอลลาร ์ 100.53 100.68 0.16 0.16 

เงนิยโูร (€/$) 1.0812 1.0791 0.00 -0.19 

ทีา่า : Aspen 

 

 

       1,966   1,949  1,932 

       2,002   2,021  2,039 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,972-1,966  

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,997-2,002 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,949 

 

 

 

 



 

 (+) จีนเผื GDP ไตราาส 1/65 ขืาืตัว 4.8% สูงกว่าคาดการณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ขยายตวั 4.8% ในไตรมาส 1/2565 เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท้ี่ระดบั 4.4%  

 (+) จีนเผืือดค้าปลีกเดือนาี.ค.ลดลง-การผลิตภาคอุตสาหกรราสูงกว่าคาด ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอดคา้
ปลีกเดือนมี.ค.รว่งลง 3.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ลดลงมากกวา่ที่นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าจะปรบัตวัลงเพียง 1.6% อย่างไรก็ดี ตลอดทัง้ไตรมาส 
1/2565 ยอดคา้ปลีกของจีนปรบัตวัขึน้ 3.3% แตะที่ระดบั 10.87 ลา้นลา้นหยวน (1.7 ลา้นลา้นดอลลาร)์  

 (+) โกลดแ์านแซคสค์าดาีโอกาส 35% ที่ศก.สหรัฐจะถดถอืภาืใน 2 ปีข้างหน้า นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสค์าดการณว์่า มีโอกาส
ราว 35% ที่เศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ โดยแสดงความเห็นว่า สถิติที่ผ่านมาแสดงใหเ้ห็นว่าเมื่อธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินเพ่ือสกดัเงินเฟ้อ มกัจะสง่ผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเผชิญภาวะถดถอย นายแจน ฮทัซีอสุ หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตร์
ของโกลดแ์มน แซคสเ์ปิดเผยในรายงานลา่สดุวา่ ความทา้ทายของเฟดคือการลดช่องว่างระหว่างตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน (Job Openings) และ
จ านวนคนท างาน และชะลอการเติบโตของอตัราคา่จา้งใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายเงินเฟ้อที่ 2% ดว้ยการใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินที่รุนแรงมาก
พอที่จะท าใหต้วัเลขการเปิดรบัสมคัรงานปรบัตวัลงโดยไม่ท าใหอ้ตัราว่างงานพุ่งขึน้อย่างรุนแรง  นกัวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสย์งักล่าวดว้ยว่า 
ความพยายามของเฟดที่จะท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ Soft Landing นัน้ อาจเป็นเรื่องยาก เพราะจากสถิติที่ผ่านมานัน้ 
การลดลงของชอ่งวา่งระหวา่งตวัเลขการเปิดรบัสมคัรและจ านวนคนท างานจะเกิดขึน้ในชว่งท่ีสหรฐัเขา้สูภ่าวะถดถอยเทา่นัน้ 

 (+) ปธน.ืูเครนหารือผอ.IMF ขอการสนับสนุนเพื่อฟ้ืนฟูประเทศหลังสงคราา นายโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี ประธานาธิบดียเูครน ไดห้ารือกบั
นางครสิตาลินา จอรเ์จียวา ผูอ้  านวยการกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เม่ือวานนี ้(17 เม.ย.) เพ่ือขอการสนบัสนนุยเูครนในการฟ้ืนฟปูระเทศ
หลงัสงครามและรกัษาเสถียรภาพทางการเงิน ปธน.เซเลนสกี ระบใุนทวิตเตอรว์่า "ตอนนีเ้รามีแผนการชดัเจนแลว้ รวมถึงความคาดหวงัต่าง ๆ ผม
มั่นใจว่าความรว่มมือระหว่าง IMF กบัยเูครนจะยงัคงออกดอกออกผล" ดา้นผูอ้  านวยการ IMF ไดแ้สดงความขอบคุณต่อผูน้  ายูเครนผ่านทางทวิต
เตอร ์และระบุว่า ยูเครนจ าเป็นตอ้งไดร้บัการสนับสนุนเพ่ือวางรากฐานในการฟ้ืนฟูยูเครนใหก้ลบัมามีศักยภาพแข่งขนัไดใ้นยุคนี ้  ทั้งนี ้ทางการ
ยเูครนระบุว่ารสัเซียไดก้ลบัมาโจมตีกรุงเคียฟอีกครัง้ และขอใหป้ระชาชนคอยฟังเสียงไซเรนเตือนภยัการโจมตีทางอากาศ โดยกระทรวงกลาโหม
รสัเซียเปิดเผยเมื่อวนัศกุร ์(15 เม.ย.) ว่า รสัเซียจะยกระดบัการโจมตีดว้ยขีปนาวธุในกรุงเคียฟ เพื่อตอบโตก้องก าลงัยเูครนที่ท  าการโจมตีและบ่อน
ท าลายดินแดนรสัเซีย 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกีืว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 496.53 จุด วิตกเงนิเืนร่วงต ่าสุดในรอบ 20 ปี ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้รว่งลงใน
วนันี ้เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกังวลเก่ียวกับแนวโนม้เศรษฐกิจญ่ีปุ่ น หลงัจากเงินเยนทรุดตวัลงแตะระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกั บดอลลาร์
สหรฐั ตลอดจนสญัญาน า้มนัดิบพุ่งขึน้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ที่ระดบั 26,596.66 จดุ รว่งลง 496.53 จดุ หรอื -1.83% 
หุน้ที่ปรบัตวัลงในชว่งเชา้นีน้  าโดยหุน้กลุม่บรกิาร, กลุม่อาหาร และกลุม่เครื่องจกัร 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจนี: เซี่ืงไฮ้คอาโพสิตเปิดลบ 25.3 จุด ผิดหวังแบงกช์าติตรึงดอกเบี้ื  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนเปิดปรบัตวัลง
เชา้นี ้เน่ืองจากนกัลงทนุผิดหวงัที่ธนาคารกลางจีนมีมติคงอตัราดอกเบีย้นโยบายเมื่อวนัศกุรท์ี่ผ่านมา ซึง่สวนทางกบัที่นกัลงทนุคาดหวงัวา่ธนาคาร
กลางจะใชม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจที่รวมถึงการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตเปิดที่ 3,185.94 จดุ ลดลง 25.3 จดุ หรือ -0.79% 
ทัง้นี ้ธนาคารกลางจีนตรงึอตัราดอกเบีย้เงินกูร้ะยะกลาง (MLF) ระยะ 1 ปีวงเงิน 1.5 แสนลา้นหยวน (2.352 หมื่นลา้นดอลลาร)์ ซึ่งปล่อยกูใ้หก้ับ
สถาบันการเงิน ไวท้ี่ระดับ 2.85% เพ่ือรกัษาสภาพคล่องในระบบธนาคารใหม้ีปริมาณมากพอ โดยอัตราดอกเบีย้ MLF ถือเป็นอัตราดอกเบีย้
นโยบายของจีน                                                                                                                                       
                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ ryt9 

 
 
 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ ราืการ ควาาส าคั  ประาาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ ราืการ ควาาส าคั  ประาาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 18 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2022   4.8%** 4.0%** 

 ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั  รั่งเศส Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 21.00 น. สหรฐั  NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั   77 79 

 วนัที่ 1  ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัองัคารที่ 19 เม.ย. 03.00 น. สหรฐั  FOMC Member Bullard Speaks   - - 

 19.30 น. สหรฐั  การอนญุาตกอ่สรา้งเดือนมี.ค.   1.83M 1.86M 

 19.30 น. สหรฐั  ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.74M 1.77M 

 วนัที่ 2 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัพธุที่ 20 เม.ย. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนมี.ค.   2.7% 1.4% 

 21.00 น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   5.78M 6.02M 

 วนัที่ 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐั  ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 9.4M 

วนัพ หสับดีที่ 21 เม.ย. 01.00 น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30 น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลติจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.6 27.4 

 19.30 น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   190K 185K 

 21.00 น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.3% 

 วนัที่ 4 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัศกุรท์ี่ 22 เม.ย. 00.00 น. สหรฐั  Fed Chair Powell Speaks   - - 

 14.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.6 56.9 

 14.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.4 56.1 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.9 56.5 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.0 55.6 

 15.30 น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.3 55.2 

 15.30 น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   59.9 62.6 

 20.45 น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   58.1 58.8 

 20.45 น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   58.0 58.0 

 วนัที่ 5 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 เม.ย. 2565 ซึง่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

