
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ของวนันีแ้กว่งตวัในกรอบ 1,941.46-1,951.39 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองค ามีการย่อตวัลงและเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยอ์อก
ดา้นขา้งสลบัไปมาระหว่างแดนบวกลบ หลงัจากเม่ือวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัลดลง 28.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณท่ี์ว่าธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้ “อยา่งแข็งกรา้ว” เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  ซึง่การคาดการณด์งักลา่วสง่ผลใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งคา่ขึน้แตะระดบัสงูสดุเหนือ 101 เป็น
ครัง้แรกในรอบกวา่ 2 ปีรวมถึง อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีพุง่ขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 3 ปี จนเป็นปัจจยักดดนัทองค าในฐานะสินทรพัย์
ท่ีไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ ขณะท่ีเชา้นีร้าคาทองค ามีปัจจยัช่วยพยงุจากชาติตะวนัตกน าโดยสหรฐัเตรียมวอลค์เอาทใ์นการประชมุรฐัมนตรีคลงั
และผูว้่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ท่ีกรุงวอชิงตันในวนัพรุ่งนี ้เพ่ือแสดงการประทว้งต่อการท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบุกโจมตียูเครน อีกทัง้ ญ่ีปุ่ นมียอดขาด
ดลุการคา้ติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 8 ในเดือนมี.ค. เน่ืองจากราคาพลงังานและสินคา้โภคภัณฑท่ี์พุ่งสงูขึน้นัน้ไดเ้พิ่มตน้ทุนการน าเขา้สิ นคา้ ดา้นดชันีนิกเกอิตลาดหุน้
โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้ในเชา้วนันี ้เน่ืองจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนสู่ระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 20 ปีเม่ือเทียบกบัดอลลาร ์ไดช้่วยหนนุหุน้กลุม่สง่ออก ท่ ามกลาง
แนวโนม้ว่าส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักบัญ่ีปุ่ นจะกวา้งขึน้อีก ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัต่อราคาทองค าได ้ส าหรบัคืนนีแ้นะน าให้
นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.และตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 เมษายน 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
20/04/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,949.70 1,942.64 -7.06 -0.36 

Spot Silver ($) 25.16 25.03 -0.13 -0.52 

เงนิบาท (฿/$) 33.79 33.81 0.02 0.04 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 31,550 31,150 -400 -1.27 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.37 107.65 0.28 0.26 

ดชันดีอลลาร ์ 101.00 100.73 -0.27 -0.27 

เงนิยโูร (€/$) 1.0786 1.0819 0.00 0.31 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,932   1,915  1,897 

       1,966   1,981  2,002 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,959-1,966  

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,932-1,915 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,966 

 

 

 

 



 

 (+) G20 ป่วน! สหรัฐน าชาตติะวันตกตบเทา้วอลค์เอาทพ์รุ่งนี ้ประท้วงรัสเซียถล่มยูเครน แหลง่ขา่วระบวุา่ ชาติตะวนัตกน าโดยสหรฐัเตรยีม
วอลค์เอาทใ์นการประชมุรฐัมนตรีคลงัและผูว้่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ที่กรุงวอชิงตนัในวนัพรุง่นี ้เพื่อแสดงการประทว้งต่อการที่รสัเซียส่ง
ก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน ทัง้นี ้รฐับาลรสัเซียยืนยนัว่า นายแอนตนั ซิลอูานอฟ รัฐมนตรีคลงัรสัเซีย จะเขา้รว่มการประชมุในวนัพรุง่นี ้แมต้วัแทน
จากชาติตะวนัตกเรยีกรอ้งใหง้ดการเชิญรสัเซียเขา้รว่มการประชมุ รวมทัง้ขบัรสัเซียออกจากกลุม่ G20 แตจี่นก็ไดอ้อกมาปฏิเสธขอ้เรยีกรอ้งดงักลา่ว 
ทางดา้นเจา้หนา้ที่สหรฐักลา่วว่า นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลังสหรฐั จะไม่เขา้รว่มการประชมุซึง่มีตวัแทนจากรสัเซียเขา้รว่มดว้ย สว่นเจา้หนา้ที่
จากฝรั่งเศสกล่าวว่า รฐัมนตรีจากกลุ่ม G7 จะเดินออกจากการประชุม หากตัวแทนจากรสัเซียขึน้กล่าวสุนทรพจน ์นอกจากนี ้หลังการประชุม
รฐัมนตรคีลงัของกลุม่ G20 ในวนัพรุง่นี ้ที่ประชมุจะไมม่ีการออกแถลงการณร์ว่มกนัแตอ่ยา่งใด 

 (+) CDC เผยไวรัสโควิดสายพันธุ ์BA.2/BA.2.12.1 ใกล้ยึดสหรัฐ ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า ไวรสัสายพันธุ ์BA.2 
และ BA.2.12.1 รวมกนัครองสดัส่วนมากกว่า 90% ของไวรสัโควิด-19 ทัง้หมดที่มีการตรวจพบในสหรฐั ทัง้นี ้ไวรัส BA.2 เป็นสายพนัธุย์่อยของโอ
มิครอน ขณะที่ไวรสั BA.2.12.1 เป็นสายพนัธุย์่อยของ BA.2  CDC เปิดเผยว่า ณ สปัดาหท์ี่สิน้สดุวนัที่ 16 เม.ย. ไวรสั BA.2 ครองสดัส่วน 74.4% 
ของไวรสัโควิด-19 ทัง้หมดในสหรฐั ขณะที่ไวรสั BA.2.12.1 คิดเป็นสดัสว่น 19%  

 (+) รบ.สหรัฐเล็งยื่นอุทธรณใ์ห้บังคับสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะตามเดิม รฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั 
อาจขอย่ืนอทุธรณ ์หลงัศาลแขวงเมืองแทมปา รฐัฟลอรดิา มีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนค าสั่งของรฐับาลสหรฐัที่ระบใุหผู้โ้ดยสารที่ใชบ้รกิารเครื่ องบิน, 
รถไฟ และระบบขนสง่สาธารณะในสหรฐั จ าเป็นตอ้งสวมหนา้กากอนามยั "กระทรวงยตุิธรรม และศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ไม่เห็นดว้ย
กบัค าตดัสนิของศาลแขวง จงึจะขอย่ืนอทุธรณ"์ แถลงการณจ์ากกระทรวงยตุิธรรมระบ ุ"ทางกระทรวงฯ มองว่า การบงัคบัใชข้อ้ก าหนดควรขึน้อยู่กบั
ขอ้สรุปของ CDC ว่า ค าสั่งดงักล่าวยังคงมีความจ าเป็นต่อระบบสาธารณสขุหรือไม่" "หาก CDC ประเมินแลว้ว่า ค าสั่งบงัคบัสวมหนา้กากอนามยั
ยงัคงมีความจ าเป็นตอ่สขุภาพของประชาชน กระทรวงยตุิธรรมจะอทุธรณค์ าตดัสนิของศาลแขวง" กระทรวงยตุิธรรมระบุ 

 (+) ญี่ปุ่นขาดดุลการค้ามากกว่าคาดในมี.ค. เหตุน าเข้าพลังงานพุ่ง ญ่ีปุ่ นมียอดขาดดลุการคา้ติดต่อกนัเป็นเดือนที่ 8 ในเดือนมี.ค. เน่ืองจาก
ราคาพลังงานและสินคา้โภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึน้นั้นไดเ้พิ่มต้นทุนการน าเขา้สินค้า ซึ่งเพิ่มความยากล าบากทางเศรษฐกิจให้กับญ่ีปุ่ นท่าม กลาง
วิกฤตการณย์เูครน รายงานระบวุ่า การสง่ออกปรบัตวัขึน้นอ้ยกว่าที่คาดการณไ์ว ้เน่ืองจากการเติบโตของการสง่ออกสินคา้ไปยงัจีนซึ่งเป็นหุน้สว่น
การคา้ส าคญันัน้ ชะลอตวัลง ซึ่งบ่งชีว้่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเผชิญความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ภาวะชะงกังนัดา้นห่วงโซอ่ปุทานโลก และการระบาด
ของโรคโควิด-19  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 4.14 จุด ก่อนธ.กลางจีนประกาศตรึงดอกเบีย้ LPR ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีน
เปิดปรบัตวัลงเชา้นี ้ก่อนธนาคารกลางจีนจะแถลงมติอตัราดอกเบีย้เงินกูล้กูคา้ชัน้ดี (LPR) ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตเปิดตลาดที่ระดบั 3,189.89 จดุ 
ลดลง 4.14 จุด หรือ -0.13% ทั้งนี ้ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบีย้เงินกูลู้กคา้ชั้นดี (LPR) ประเภท 1 ปีที่ระดับ 3.7% และคงอัตรา
ดอกเบีย้ LPR ประเภท 5 ปีที่ระดบั 4.6% ในวนันี ้

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าบวก 154.90 จุด เยนอ่อนหนุนตลาด  ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตัวขึน้ในเชา้วันนี ้
เน่ืองจากการอ่อนค่าลงของเงินเยนสู่ระดบัต ่าสดุครัง้ใหม่ในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกบัดอลลาร ์ไดช้่วยหนนุหุน้กลุม่ส่งออก ท่ามกลางแนวโนม้ว่าส่วน
ตา่งระหวา่งอตัราดอกเบีย้ของสหรฐักบัญ่ีปุ่ นจะกวา้งขึน้อีก ทัง้นี ้ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้ที่ระดบั 27,139.99 จดุ เพิ่มขึน้ 154.90 จดุ 
หรอื +0.57% หุน้บวกน าตลาดเชา้นีไ้ดแ้ก่ กลุม่อปุกรณก์ารขนสง่, กลุม่เครื่องมือชั่งตวงวดั และกลุม่ผลติภณัฑย์าง                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                  ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 
 
 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐัฯ 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 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (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 ฝรั่งเศส Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั   77** 79 

 วนัที่ 1  ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตกอ่สรา้งเดือนมี.ค.   1.87M** 1.86M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริม่สรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.79M** 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. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   5.78M 6.02M 

 วนัที่ 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - 9.4M 

วนัพฤหสับดีที่ 21 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลติจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.6 27.4 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   190K 185K 

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

 วนัที่ 4 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

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

 14.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.6 56.9 

 14.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.4 56.1 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.9 56.5 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   55.0 55.6 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   54.3 55.2 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   59.9 62.6 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลติเดือนเม.ย.   58.1 58.8 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(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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