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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตัวไซดเ์วยข์าขึน้ในกรอบ 1,971.11-1,993.73 ดอลลารต่์อออนซ์ หลังจากวนัศุกรท์ี่ผ่านมาราคาทองค าปิดทรงตวัแทบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ขณะที่เชา้นีร้าคาทองค าเปิดตลาดด้วยการพุ่งขึน้ทดสอบระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือนที่ 1,988.46 ดอลลารต่์อออนซ์ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซือ้
ท่ามกลางความตงึเครียดในยเูครนยงัไม่มีทีท่าว่าจะสิน้สดุลง ล่าสดุ รสัเซียประกาศในวนัศกุรว์่าจะยกระดบัการโจมตีดว้ยขีปนาวุธในกรุงเคียฟ และวนันีร้าคาทองค ามี
ปัจจัยบวกเพิ่มจากตลาดหุ้นเอเชียปิดร่วงลงจากที่นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อหลังราคาน า้มันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึน้  รวมถึง
นักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคสค์าดการณ์ว่า มีโอกาสราว 35% ที่เศรษฐกิจสหรฐัจะเผชิญภาวะถดถอยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ โดยแสดงความเห็นว่า สถิติที่ผ่านมา
แสดงใหเ้ห็นว่าเมื่อธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อ มกัจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัเผชิญภาวะถดถอย อย่างไรก็ตามดา้น เจที
บี คอรป์ บริษัทท่องเที่ยวของญ่ีปุ่ นคาดการณ์ว่า จ านวนผูเ้ดินทางภายในประเทศของญ่ีปุ่ นในช่วงวนัหยุดยาวของสปัดาหโ์กลเดน้วีค (Golden Week) ในช่วงปลาย
เดือนเม.ย. นี ้มีแนวโนม้เพิ่มขึน้เกือบ 70% เมื่อเทียบกบัปีก่อน อาจเป็นปัจจยักดดนัได ้คืนนีใ้หติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยดชันีตลาดที่อยู่อาศยัเดือน
มี.ค.จากสมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ทัง้นีเ้นน้ลงทุนระยะสัน้ โดยหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,972-1,966 ดอลลารต่์อออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแกร่ง 
สามารถเขา้ซือ้เพื่อรอขายท าก าไรหากไม่ผา่นบริเวณแนวตา้น 1,997-2,002 ดอลลารต่์อออนซ ์

 
 

 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
18/04/2565 16:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,974.40 1,992.80 18.40 0.93 

Spot Silver ($) 25.64 25.90 0.26 1.01 

เงนิบาท (฿/$) 33.61 33.66 0.05 0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 31,450 31,700 250 0.79 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 110.95 111.31 0.36 0.32 

ดชันดีอลลาร ์ 100.53 100.68 0.15 0.15 

เงนิยูโร (€/$) 1.0812 1.0793 0.00 -0.18 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,966    1,949   1,932 

        2,002    2,021   2,039 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,972-1,966 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,949 

 

 

 



 

 

• (+) รัสเซียเปิดฉากโจมตีกองก าลังยูเครนคร้ังใหญ่เมื่อคืนนี้ รสัเซียเปิดเผยในวนันี ้(18 เม.ย.) ว่า กองก าลงัรสัเซียไดเ้ปิดฉากโจมตีกองก าลงัยูเครนครัง้
ใหญ่เมื่อคืนนี ้ซึ่งรวมถึงเป้าหมายทางการทหารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชท้ั้งกองทัพอากาศ ขีปนาวุธ และระบบป้องกันท างอากาศเพื่อถล่มเป้าหมายหลาย
รอ้ยแห่ง กระทรวงกลาโหมรสัเซียออกแถลงการณโ์ดยระบุว่า ขีปนาวุธของรสัเซียไดท้ าลายอาคารทางทหารของยูเครน 16 แห่ง ซึ่งรวมถึงกองบญัชาการ 5 
แห่ง, คลงัน า้มนั 1 แห่ง และโกดงัเก็บอาวธุยทุธภณัฑ ์3 แห่ง ไปจนถึงกองก าลงัทหารของยเูครน ทางการรสัเซียเปิดเผยว่า ทหารไดโ้จมตีเมืองคารค์ิฟ แควน้
ซาปอริซเซีย แควน้โดเนตสก ์และแควน้ดนีปรอแปตร็อวสก ์รวมถึงท่าเรือในเมืองนิโคลาเยฟ โดยกองทัพอากาศรสัเซียไดย้ิงถล่มพืน้ท่ีกว่า 108 แห่งท่ีกอง
ก าลังยูเครนรวมตัวกันอยู่หนาแน่น รายงานระบุว่า รสัเซียสามารถท าลายโดรนและรถถังของยูเครนได ้12 คนั อีกทั้งยงัใชข้ีปนาวุธอีสกันเดอร ์(Iskander) 
ท าลายคลงัเก็บอาวธุ 4 แห่งในแควน้ลฮูนัสก ์วินนีตเซีย และโดเนตสก ์

• (+) บริษัทญี่ปุ่ นถูกกระทบหนัก หลังจีนล็อกดาวนค์ุมโควิดในเซ่ียงไฮ้ มาตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในนครเซี่ยงไฮ ้
ซึ่งเป็นศูนยก์ลางการเงินของจีน ส่งผลใหบ้ริษัทคา้ปลีกญ่ีปุ่ นตอ้งระงับการด าเนินงานในเซี่ยงไฮ ้ขณะท่ีผูผ้ลิตในญ่ีปุ่ นก็ไดร้บัผลก ระทบเช่นกัน เนื่องจาก
การล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮส้่งผลใหห่้วงโซ่อปุทานไดร้บัผลกระทบ ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า การท่ีจีนล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮต้ามนโยบายโควิดเป็นศูนยน์ัน้ ได้
ส่งผลใหบ้ริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุ ( Ryohin Keikaku ) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแบรนด ์"มูจิ" ไดส้ั่งปิดรา้นประมาณ 50 แห่งจากกว่า 300 แห่งในจีนเมื่อสปัดาหท่ี์
ผ่านมา นายโนบุโอ โดมาเอะ ประธานบริษัทเรียวฮิน เคอิคะคุกล่าวว่า "เราคาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งหลงัของปีงบการเงินท่ีเริ่มตัง้แต่เดือนมี.ค.นี ้จะ
ลดลงต ่ากว่าท่ีคาดการณไ์วอ้ย่างมาก" นอกจากนี ้บริษัทไดป้รบัลดตวัเลขคาดการณ์ผลก าไรส าหรบัปีงบการเงินท่ีสิน้สดุในเดือนส.ค. โดยระบุ ถึงผลกระทบ
เชิงลบท่ีมีต่อธุรกิจในจีน  

• (+) จีนเผยอัตราว่างงานเดือนมี.ค.พุ่งแตะ 5.8% จากผลกระทบล็อกดาวนค์ุมโควิด ส  านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว่้า อตัราว่างงาน
ในพืน้ท่ีเขตเมืองของจีนอยู่ท่ี 5.8% ในเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้จากระดับ 5.5% ในเดือนก.พ. ส่วนอัตราว่างงานในกลุ่มคนอายุ 25-59 ปีซึ่งเป็นก าลังหลักของ
ตลาดแรงงานจีนอยู่ท่ี 5.2% การพุ่งขึน้ของอตัราว่างงานสะทอ้นใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจจีนไดร้บัผลกระทบจากการใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการล็อกดาวนเ์ซี่ยงไฮซ้ึ่งเป็นศนูยก์ลางการเงินของจีน ส าหรบัในไตรมาส 1/2565 อตัราว่างงานในพืน้ท่ีเขตเมืองของจีนอยู่
ท่ี 5.5% และตวัเลขการจา้งงานใหม่อยู่ท่ี 2.85 ลา้นต าแหน่ง รายงานของ NBS ยงัระบุดว้ยว่า อตัราการว่างงานในเมืองขนาดใหญ่ 31 แห่งของจีนอยู่ท่ี 6% 
ในเดือนมี.ค. 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบ วิตกเงินเฟ้อหลังราคาน ้ามัน-บอนดยี์ลดส์หรัฐพุ่ง ตลาดหุน้เอเชียพากันปิดร่วงลงท่ามกลางการซือ้ขายท่ีบางเบา เนื่องจาก
ตลาดบางแห่งปิดท าการในวนัหยุดเทศกาลอีสเตอร ์ขณะท่ีนักลงทุนยงักังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อหลงัราคาน า้มันและอตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัพุ่ง
ขึน้เมื่อช่วงปลายสปัดาหท่ี์ผ่านมา นอกจากนี ้ตลาดยงัซึมซบัขอ้มลูเศรษฐกิจจีนท่ีเปิดเผยเมื่อช่วงเชา้นี ้โดยดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้
15.72 จุด หรือ -0.49% เน่ืองจากนักลงทุนผิดหวังท่ีธนาคารกลางจีนไม่ไดใ้ชม้าตรการดา้นการเงินท่ีแข็งแกร่งเพียงพอในการกระตุน้เศรษฐกิจจีนซึ่งก าลัง
ไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียว ร่วงลง 293.48 จุด หรือ -1.08% จากเงินเยนท่ีทรุดตวัลงแตะ
ระดบัต ่าสดุในรอบ 20 ปีเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั และดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใต ้(KOSPI) ปิดลดลง 2.85 จุด หรือ -0.11% ทัง้นีต้ลาดหุน้ฮ่องกง
ปิดท าการวนันี ้(18 เม.ย.) เนื่องในวนั Easter Monday 

• (+) บิตคอยนร์่วงหลุด 39,000 ดอลลาร ์กังวลแบงกช์าติท่ัวโลกแห่ขึน้ดอกเบีย้ ราคาบิตคอยนร์ว่งแตะระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 1 เดือนในช่วงบ่ายวนันี ้
โดยถกูกดดนัจากการท่ีนักลงทนุหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรพัยเ์สี่ยงซึ่งรวมถึงคริปโทเคอรเ์รนซี หลงัมีสญัญาณบ่งชีว่้าธนาคารกลางหลายแห่งปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ ณ เวลา 14.48 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยนด์ิ่งลง 1,345 ดอลลาร ์หรือ 3.34% แตะท่ี 38,951 ดอลลาร ์ขณะท่ีราคาอีเธอรร์่วงลง 4.7% แตะ
ระดับ 2,902 ดอลลาร ์ขอ้มลูจาก CoinGecko ระบุว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา มลูค่าของตลาดคริปโทเคอรเ์รนซีทั่วโลกร่วงลง 4% สู่ระดบั 1.9 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์ราคาบิตคอยนย์งัคงไดร้บัแรงกดดนัจากความกังวลเก่ียวกับการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของบรรดาธนาคารกลาง ขณะท่ีตลาดการเงินคาดกา รณ์ว่า 
เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.50% ในการประชมุทัง้ในเดือนพ.ค.และมิ.ย.นี ้ 

• (-) ดอลลารแ์ข็งค่าแตะกรอบกลาง 126 เยน รับบอนดยี์ลดส์หรัฐปรับตัวขึน้ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าแตะกรอบกลางของ 126 เยน ในการซือ้ขาย
ท่ีตลาดโตเกียววนันี ้โดยนักลงทุนเขา้ซือ้สกุลเงินดอลลารจ์ากกระแสคาดการณ์ท่ีว่า ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัท่ีปรบัตวัขึน้เมื่อช่วงปลายสปัดาหท่ี์ผ่านมา
จะท าใหใ้หส้่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบีย้สหรฐัและญ่ีปุ่ นปรบัตวักวา้งขึน้ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 
126.57-126.62 เยน เทียบกบั 126.51-126.61 เยน ท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 126.45-126.48 เยนท่ีตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื่อวนัศกุร ์

 
 

 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 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 เยอรมน ี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ NAHB เปิดเผยดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั   77 79 

 วนัท่ี 1  ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตกอ่สรา้งเดือนม.ีค.   1.83M 1.86M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.74M 1.77M 

 วนัท่ี 2 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัพธุท่ี 20 เม.ย. 13.00 น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดอืนมี.ค.   2.7% 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนมี.ค.   5.78M 6.02M 

 วนัท่ี 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - 9.4M 

วนัพฤหสับดีท่ี 21 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   20.6 27.4 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   190K 185K 

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

 วนัท่ี 4 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

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

 14.30 น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดอืนเม.ย.   54.6 56.9 

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

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

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

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

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

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

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   58.0 58.0 

 วนัท่ี 5 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 17 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


