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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งในกรอบ 1,972.70-1,981.21 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 
4.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้รงหนุนจากวิกฤติในยูเครนทวีความรุนแรงขึน้ ในขณะท่ีวนันีม้ีปัจจัยหนุนเพิ่มจากยูเครนเปิดเผยว่ารสัเซียไดเ้ริ่มเปิดฉากการโจมตี
ระลอกใหม่ในภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีรายงานว่าเกิดระเบิดขึน้ต่อเน่ืองบริเวณแนวหนา้ของกองรบ อีกทัง้ยังมีรายงานการโจมตีในภูมิภา คอื่นๆดว้ย 
รวมถึงนครเซี่ยงไฮข้องจีนรายงานพบผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึน้ 7 ราย ขณะเผชิญกับยอดผูต้ิดเชือ้ท่ีสงูขึน้เป็นประวตัิการณ ์ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนหลายลา้น
คนตอ้งอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตามดา้น นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานเฟด สาขาเซนตห์ลุยสก์ล่าวว่ามีความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ถึง 0.75% จนแตะระดบั 3.5% ภายในสิน้ปีนี ้เพื่อสกัดอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบ 40 ปี พรอ้มกล่าวยงัเร็วเกินไปท่ีจะพูดถึง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากเฟดเพิ่งจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพียงครัง้เดียวเท่านั้นในการประชุมเมื่อเดือนมี.ค. ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจัยกดดัน
ราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยการอนุญาตก่อสรา้งเดือนมี.ค.และตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นเดือน
มี.ค. ทั้งนีเ้นน้การเก็งก าไรจากการแกว่งตวั เขา้ซือ้หากราคาทองค ายงัคงยืนเหนือโซนแนวรบับริเวณ 1,972-1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดจ้ะท าใหร้าคายังคงมี
โอกาสขยบัขึน้เพื่อทดสอบกรอบราคาดา้นบนโซน 1,998-2,002 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
19/04/2565 16:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,978.50 1,976.60 -1.90 -0.10 

Spot Silver ($) 25.84 25.81 -0.03 -0.12 

เงนิบาท (฿/$) 33.70 33.73 0.03 0.07 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 111.80 110.37 -1.43 -1.28 

ดชันดีอลลาร ์ 100.83 100.79 -0.05 -0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.0775 1.0803 0.00 0.26 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,966    1,949   1,932 

        2,002    2,021   2,039 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,966-1,949 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,949 

 

 

 



 

 

• (+) ยูเครนเผยเส้นทางอพยพพลเรือนล่ม ขณะรัสเซียเดินหน้าโจมตีดอนบาส นางอิรีนา เวเรชชุก รองนายกรฐัมนตรียูเครนเผยว่า ยูเครนไม่สามารถ
ด าเนินการตามขอ้ตกลงกบัรสัเซียในการก าหนดเสน้ทางระเบียงมนษุยธรรม (humanitarian corridors) เพื่ออพยพพลเรือนที่ติดอยู่ตามเมืองต่าง ๆ จนล่วงเลยเขา้สู่
วนัที่ 3 แลว้ นางเวเรชชกุโพสตบ์นเฟซบุ๊กว่า "วนันี ้วนัที่ 19 เม.ย. ยงัไม่มีระเบียงมนษุยธรรมอยู่ดี" นางอิรีนากล่าวว่า การระดมยิงอย่างดุเดือดยงัคงด าเนินต่อไปใน
ภมูิภาคดอนบาสทางตะวนัออกของยูเครน โดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร ์เซเลนสกี เปิดเผยว่า รสัเซียเริ่มเปิดฉากสงครามดอนบาสทางตะวนัออกของประเทศเมื่อ
วานนี ้(18 เม.ย.) นอกจากนี ้นางอิรีนายงัระบุ ฝ่ายรสัเซียปฏิเสธที่จะเปิดเสน้ทางส าหรบัอพยพพลเรือนไปยงัเมืองเบอรเ์ดียนสค ์และเพิ่มเติมว่า "การเจรจาเป็นไป
อย่างยากล าบาก" เพื่อจดัตัง้ระเบียงมนษุยธรรมในเมืองเคอรซ์อนทางตอนใตแ้ละเมืองคารคิ์ฟทางตะวนัออกของยเูครน 

• (+) นิวซีแลนดค์ว ่าบาตรธนาคารรัสเซียรอบใหม่-หนุนสอบสวนเหตุสังหารพลเรือน นิวซีแลนดป์ระกาศมาตรการคว ่าบาตรชุดใหม่ โดยมุ่งเป้าไปยงัธนาคาร
และสถาบนัการเงินขนาดใหญ่ของรสัเซีย เพื่อตอบโตก้ารโจมตียเูครน นางนาไนอา มาฮูตา รฐัมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด ์ระบใุนแถลงการณว์่า "เรา
มีความกงัวลอย่างยิ่งเกี่ยวกบัรายงานการใชค้วามรุนแรงจากกองก าลงัทหารรสัเซีย" นอกจากนี ้นางมาฮตูายงัเสริมว่า นิวซีแลนดย์งัคงประณามการท าสงครามของ
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูติน ผูน้  ารสัเซีย และสนับสนุนใหศ้าลอาญาระหว่างประเทศสอบสวนความโหดรา้ยที่เกิดขึน้กับพลเรือนยูเครน นางมาฮูต ากล่าวว่า 
ธนาคารกลางรสัเซียและกองทนุความมั่งคั่งแห่งชาติเป็น 1 ใน 3 หน่วยงานหลกัดา้นการเงินของรฐับาลรสัเซียที่ไดร้บัผลกระทบ เช่นเดียวกบัธนาคารขนาดใหญ่ 8 
แห่งของรสัเซีย และอีก 7 แห่งที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มผูม้ีอ านาจของรสัเซีย, ฝ่ายกลาโหม และการผนวกไครเมีย 

• (+) ธนาคารหลายแห่งห่ันคาดการณ์ GDP จีนปีนี้ เหตุมาตรการคุมโควิดพ่นพิษ ธนาคารยูบีเอส กรุ๊ป, บารเ์คลย์ และสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ปรบัลด
คาดการณก์ารขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนตลอดทัง้ปีนี ้เนื่องจากมีการใชม้าตรการควบคุมและล็อกดาวนเ์พื่อสกัดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 อย่างเขม้งวด 
ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ธนาคารยูบีเอสไดป้รบัลดคาดการณก์ารขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนลงมาอยู่ที่ 4.2% จาก 5% 
เนื่องจากแรงกดดนัขาลงต่อเศรษฐกิจรุนแรงขึน้ ขณะเดียวกันธนาคารบารเ์คลยไ์ดป้รบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจจีนลง 0.2% มาอยู่ที่ 4.3% พรอ้ม ทัง้คาดว่าภาวะ
ชะงักงันจากโควิด-19 จะยืดเยือ้ต่อไป ทางดา้นธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ปรบัลดประมาณการ GDP ทัง้ปีของจีนลงมาอยู่ที่ 5% จาก 5.3% โดยอา้งถึงการ
สญูเสียที่เพิ่มขึน้จากมาตรการล็อกดาวน ์ขณะเดียวกันธนาคารดีบีเอส กรุ๊ป (DBS) ไดป้รบัลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนลง 0.5% มาอยู่ที่ 4.8% 
เนื่องจากมาตรการล็อกดาวนส์กดัโควิดท าใหก้ารบริโภคลดลง และท าใหซ้พัพลายเชนตงึตวัมากขึน้ 

• (+) เซ่ียงไฮ้พบผู้เสียชีวิตจากโควิดอีก 7 ราย ยอดติดเชือ้สูงเป็นประวัติการณ์ นครเซี่ยงไฮข้องจีนรายงานพบผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึน้ 7 ราย ขณะ
เผชิญกับยอดผูติ้ดเชือ้ที่สงูขึน้เป็นประวติัการณ ์ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนหลายลา้นคนตอ้งอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวน ์รายงานระบุว่า ผูเ้สียชีวิต 7 รายดงักล่าวมี
อายุระหว่าง 60-101 ปี และมีโรคประจ าตวัที่รุนแรง หลงัจากที่พบผูเ้สียชีวิต 3 รายแรกที่ประกาศเมื่อวนัจนัทร ์(18 เม.ย.) นอกจากนี ้เซี่ยงไฮพ้บผู้ ติดเชือ้โควิด-19 
รายใหม่ 20,416 รายในวนัองัคาร (19 เม.ย.) ซึ่งลดลงจากระดบัสงูสดุ แมย้อดผูติ้ดเชือ้ยงัอยู่ในระดบัสงูก็ตาม ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ชาวเซี่ยงไฮ ้25 ลา้น
คนอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นเวลาหลายสปัดาห ์ 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนยังจับตาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ตลาดหุ้นยุโรปเปิดในแดนลบวันนี ้ขณะที่นักลงทุนยังคงมุ่งความสนใจไปที่การท า
สงครามระหว่างรสัเซียกับยเูครน โดยหุน้กลุ่มเดินทางและสนัทนาการปรบัตวัลง 2% ส่วนกลุ่มน า้มนัและก๊าซ ปรบัตวัขึน้ 0.7% โดยดชันี STOXX 600 เปิดตลาดที่
ระดับ 457.90 จุด ลดลง 1.92 จุด หรือ -0.42% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท้ี่ 14,057.43 จุด ลดลง 106.42 จุด หรือ -0.75% และดัชนี CAC-40 
ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท้ี่ 6,545.97 จดุ ลดลง 43.38 จดุ หรือ -0.66% 

• (-) แบงกช์าติออสซ่ีส่งสัญญาณใกล้ปรับขึน้ดอกเบีย้ หลังเงินเฟ้อพุ่งแรง รายงานการประชมุประจ าเดือนเม.ย.ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งมีการ
เผยแพร่ในวันนีร้ะบุว่า RBA ใกล้จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี  ทั้งนี ้RBA มองว่า อัตราเงินเฟ้อพืน้ฐานของออสเตรเลียพุ่งขึน้สูงกว่า
เป้าหมายของ RBA ที่ระดบั 2-3% ในไตรมาสแรกปีนี ้และคาดว่าจะมีบริษัทเอกชนจ านวนมากขึน้ที่เตรียมผลกัภาระราคาสินคา้ที่สงูขึน้ไปใหก้บัผูบ้ริโภค ส่วนอตัรา
ค่าจา้งนัน้ แมป้รบัตวัลง แต่ก็มีแนวโนม้ที่จะดีดตวัขึน้ และคาดว่าอตัราว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 4% หรือต ่ากว่านัน้ "สถานการณด์งักล่าวอาจเป็นปัจจยัผลักดนัให ้
RBA ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี ส  าหรบัในช่วงไม่กี่เดือนที่จะถึงนี"้ 

• (-) แบงกช์าติจีนออกมาตรการช่วยธุรกิจ-ปชช.ถูกกระทบจากมาตรการคุมโควิด ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศมาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ใน
วนันี ้เพื่อใหค้วามช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการที่รฐับาลสั่งล็อกดาวนเ์มืองส าคญัเพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่นักวิเคราะห์
มองว่า การที่ PBOC มุ่งเนน้ไปที่การเพิ่มสินเชื่อนัน้ อาจหมายความว่า โอกาสที่จีนจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นวงกวา้งอาจจะลดนอ้ยลง และไดส้ั่งการให้
ธนาคารพาณิชยจ์ดัหาเงินกูใ้หก้บัภาคธุรกิจโดยใชเ้ครื่องมือดา้นการจัดสรรเงินของรฐับาลทอ้งถิ่น พรอ้มกบัสั่งการใหป้ล่อยเงินกูเ้พิ่มเติมใหก้บัประชาชนบางกลุ่ม 
และใหค้ ามั่นว่าจะใชเ้ครื่องมือต่าง ๆ แบบมีเป้าหมาย รวมถึงโครงการปล่อยเงินกูใ้หม่ (Relending Program) ซึ่งจะจัดหาเงินทุนใหก้ับธนาคารพาณิชยเ์พื่อน าไป
ปล่อยกูใ้หก้บัภาคส่วนต่าง ๆ 
 

 
 

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 ้

 
 

 


