
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กวง่ตวัในกรอบ 1,974.60-1,978.81 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยราคาทองค ามีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งสลบัไป
มาระหวา่งแดนบวกและแดนลบ หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 4.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนนุจากแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  
หลงัวิกฤติในยเูครนทวีความรุนแรงขึน้ รวมถึงแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยท่ี์ช่วยป้องกนัความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ขณะท่ีเชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัหนนุจากยเูครน
เปิดเผยว่า รสัเซียไดเ้ริ่มเปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ในภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีรายงานวา่เกิดระเบิดขึน้ต่อเน่ืองบรเิวณแนวหนา้ของกองรบ สื่อของยเูครน
รายงานว่า มีเสียงระเบิดดงัสนั่นหวั่นไหวต่อเน่ืองหลายครัง้บรเิวณแนวหนา้ของการสูร้บในแควน้โดเนตสก์  ประกอบกบัประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย 
กล่าวว่า มาตรการคว ่าบาตรท่ีชาติตะวนัตกน ามาใชก้บัรสัเซียไม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการท าลายเศรษฐกิจรสัเซีย ดา้น นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) สาขาเซนตห์ลยุสก์ล่าวว่า อตัราเงินเฟ้อในสหรฐัขณะนีอ้ยู่ในระดบัท่ีสงูเกินไป และมีความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ถึง ..5%  จน
แตะระดบั 3.%  ภายในสิน้ปีนี ้เพ่ือสกดัอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 4. ปี ประเด็นท่ีกลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัตอ่ราคาทองค าได ้
ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งเดือนมี.ค.และตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนมี.ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 เมษายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
19/04/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,978.50 1,975.36 -3.14 -0.16 

Spot Silver ($) 25.84 25.82 -0.02 -0.08 

เงนิบาท (฿/$) 33.70 33.70 -0.01 -0.01 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 31,700 31,550 -150 -0.47 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 111.80 112.61 0.81 0.72 

ดชันดีอลลาร ์ 100.83 100.88 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.0775 1.0774 0.00 -0.01 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,966   1,949  1,932 

       2,002   2,021  2,039 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,966-1,949  

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,998-2,002 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,949 

 

 

 

 



 

 (+) รัสเซียเปิดฉากสงครามในดอนบาส ระดมยิงไม่ยั้งถล่มแนวหน้ายูเครน ยูเครนเปิดเผยว่า รสัเซียไดเ้ริ่มเปิดฉากการโจมตีระลอกใหม่ใน
ภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีรายงานว่าเกิดระเบิดขึน้ต่อเน่ืองบรเิวณแนวหนา้ของกองรบ อีกทัง้ยงัมีรายงานการโจมตีในภมูิภาคอื่นๆ ดว้ย  สื่อ
ของยเูครนรายงานว่า มีเสียงระเบิดดงัสนั่นหวั่นไหวต่อเน่ืองหลายครัง้บริ เวณแนวหนา้ของการสูร้บในแควน้โดเนตสก ์ขณะมีการยิงปืนใหญ่ถล่ม
เมืองมารนิกา, สลาฟยนัสก ์และครามาทอสก ์นอกจากนี ้ยงัมีรายงานเหตรุะเบดิในเมืองคารค์ิฟ, นิโคลาเยฟ และแควน้ซาปอรซิเซียอีกดว้ย 

 (+) "ปูติน" เย้ยตะวันตกถูกกระทบจากมาตรการคว ่าบาตร ขณะรัสเซียไม่ระคายผิว ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย กล่าวว่า 
มาตรการคว ่าบาตรที่ชาติตะวนัตกน ามาใชก้ับรสัเซียไม่สามารถบรรลเุป้าหมายในการท าลายเศรษฐกิจรสัเซีย ปธน.ปูตินกล่าวว่า ชาติตะวนัตก
คาดหวงัว่า มาตรการคว ่าบาตรจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเงินของรสัเซียอยา่งรวดเรว็ ท าใหเ้กิดความต่ืนตระหนกในตลาด สง่ผลใหร้ะบบ
ธนาคารพงัทลาย และเกิดการขาดแคลนสินคา้ อย่างไรก็ดี ปธน.ปตูินระบวุ่า รสัเซียสามารถรบัมือกบัแรงกดดนัจากมาตรการคว ่าบาตร โดยรูเบิล
แข็งคา่ขึน้ และเศรษฐกิจสามารถเกินดลุการคา้เป็นประวตัิการณถ์ึง %.8 หมื่นลา้นดอลลารใ์นไตรมาสแรก ในขณะที่สหรฐัและชาติตะวนัตกกลบัถกู
กระทบจากมาตรการคว ่าบาตร ท าใหเ้งินเฟ้อพุง่ขึน้ และมาตรฐานการครองชีพตกต ่าลง 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮ่ังเส็งเปิดลบ 412.08 จุด ตามทศิทางดาวโจนสปิ์ดลบ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดปรบัตวัลงเชา้นี ้ตามทิศทาง
ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้สหรฐัที่ปิดลบเม่ือคืนวานนี ้ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัเงินเฟ้อที่ระดบัสงูและแนวโนม้ที่ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ดชันีฮั่งเสง็เปิดตลาดที่ระดบั 21,1.6... จดุ ลดลง 412..8 จดุ หรอื -1.92   

 (-) ศาลสหรัฐยกเลิกค าส่ังสวมหน้ากากอนามัยบนเคร่ืองบิน-ระบบขนส่งสาธารณะ ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการเครื่องบิน รถไฟ และระบบขนส่ง
สาธารณะประเภทอื่นๆ ในสหรฐั ไมจ่  าเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยัอีกต่อไป หลงัจากศาลแขวงเมืองแทมปา รฐัฟลอรดิา มีค  าพิพากษาใหเ้พิกถอน
ค าสั่งดงักล่าวของรฐับาลสหรฐั คณะกรรมการก ากบัดแูลความปลอดภยัดา้นการขนส่ง (TSA) ของสหรฐั และศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) 
ของสหรฐัยืนยนัว่า ค าสั่งท่ีก าหนดใหป้ระชาชนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในขณะใชบ้รกิารขนสง่สาธารณะนัน้ จะไมม่ีผลบงัคบัใชอ้ีกต่อไป อยา่งไรก็
ตาม TSA และ CDC ยงัคงแนะน าใหป้ระชาชนสวมหนา้กากอนามยัเพ่ือปอ้งกนัโรคโควิด-19 ตอ่ไป 

 (-) ญี่ปุ่นอนุมัติวัคซีนโควิดของโนวาแวกซแ์ล้ว จ่อประกาศเป็นทางการเร็วๆ นี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า คณะผูท้รงคณุวฒุิในกระทรวง
สาธารณสขุของญ่ีปุ่ นไดอ้นมุตัิใหใ้ชว้คัซีนโควิด-19 ของบรษัิทโนวาแวกซแ์ลว้ โดยทางกระทรวงมีแผนประกาศรบัรองอย่างเป็นทางการเรว็ ๆ นี ้ซึ่ ง
จะท าใหว้ัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ ์เป็นวัคซีนตัวที่ 4 ที่อนุญาตใหใ้ชไ้ดใ้นญ่ีปุ่ น ซึ่งจะมีบริษัททาเคดา ฟารม์าซูติคอล เป็นผูผ้ลิตและจัด
จ าหน่าย นอกจากนี ้วคัซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซย์งัรองรบัการน าไปฉีดไขวก้บัย่ีหอ้อื่น และน าไปฉีดเป็นเข็มกระตุน้หลงัฉีดวคัซีนตวัเดียวกนัครบ
สองโดสไดด้ว้ย 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 31.11 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยในเชา้วนันี ้
เน่ืองจากหุน้กลุม่สง่ออกไดแ้รงหนนุจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงแตะระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 2. ปีเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ามกลางแนวโนม้ว่า
สว่นต่างระหวา่งอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักบัญ่ีปุ่ นจะกวา้งขึน้อีก หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัเพิ่มขึน้เมื่อคืนที่ผา่นมา ส านกัขา่ว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดับ 26 ,83..82 จุด เพิ่มขึน้ 31.11 จุด หรือ +..12  หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ 
กลุม่ขนสง่ทางทะเล, กลุม่โลหะที่ไมม่ีเหลก็ผสม และกลุม่อปุกรณก์ารขนสง่  

 (-) "บูลลารด์" คาดเฟดอาจต้องขึน้ดอกเบีย้แรงถึง 0.75% แตะ 3.5% ภายในปีนี้ นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขาเซนตห์ลยุสก์ลา่ววา่ อตัราเงินเฟ้อในสหรฐัขณะนีอ้ยูใ่นระดบัท่ีสงูเกินไป และมีความเป็นไปไดท้ี่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ถงึ ..5%  จนแตะ
ระดบั 3.%  ภายในสิน้ปีนี ้เพ่ือสกดัอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัที่พุง่ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 4. ปี                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ ryt9 

 
 
 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ 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 รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

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

 ทัง้วนั องักฤษ 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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.3 55.2 

 15.30 น. องักฤษ 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 ้
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