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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซดเ์วยข์าลงในกรอบ 1,939.33-1,951.39 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าปิดปรบัตัวลดลง 28.80 
ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงกดดนัจากการคาดการณท่ี์ว่าเฟดจะเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้อย่างแข็งกรา้วเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลใหด้ชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้แตะระดบั
สงูสุดเหนือ 101 เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี รวมถึง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี พุ่งขึน้แตะระดับสงูสุดในรอบกว่า 3 ปี ขณะท่ีวนันีม้ี
ปัจจัยช่วยหนุนจากทางการยูเครนเผย รสัเซียเริ่มโจมตีภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบแลว้ โดยผูว่้าการภูมิภาคดอนบาสระบุว่า 
เมืองเครมินนาทางตะวนัออกของยูเครนถูกกองทพัรสัเซียยึดไดแ้ลว้ อีกทัง้ชาติตะวนัตกน าโดยสหรฐัเตรียมวอลค์เอาทใ์นการประชุมรฐัมนตรีคลังและผูว่้าการ
ธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ท่ีกรุงวอชิงตนัในวนัพรุ่งนี ้เพื่อแสดงการประทว้งต่อการท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบกุโจมตียเูครน อย่างไรก็ตามดา้นนายราฟาเอล บอ
สติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตายงัไดม้ีการแสดงความเห็นเชิงบวกเก่ียวกับแนวโนม้อตัราดอกเบีย้ว่าาไม่ควรเร่งขึน้ดอกเบีย้รวดเร็วเกินไป อาจเป็นปัจจัย
กดดนัทองค าไดเ้ช่นกัน ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของสหรฐั จะเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.และตวัเลขสต็อกน า้มนัราย
สปัดาห ์ทัง้นีห้ากราคาทองค าไม่สามารถยืน 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ใหแ้บ่งทองค าออกขาย แต่หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายไปท่ีแนวตา้นถัดไป การ
เขา้ซือ้ควรรอจงัหวะราคาอ่อนตวัลงของราคาโซน 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
20/04/2565 17:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,949.70 1,952.43 2.73 0.14 

Spot Silver ($) 25.16 25.13 -0.03 -0.12 

เงนิบาท (฿/$) 33.79 33.73 -0.06 -0.18 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.37 108.04 0.67 0.62 

ดชันดีอลลาร ์ 101.00 100.35 -0.65 -0.64 

เงนิยูโร (€/$) 1.0786 1.0854 0.01 0.63 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,932    1,915   1,897 

        1,966    1,981   2,002 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,959-1,966 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,966 

 

 

 



 

 

• (+) ยูเครนเผยรัสเซียเร่ิมถล่มดอนบาสเต็มรูปแบบ ขณะไบเดนพร้อมส่งอาวุธเพ่ิม ทางการยูเครนเปิดเผยว่า รสัเซียเริ่มโจมตีภูมิภาคดอนบาส ทาง

ตะวนัออกของยูเครนอย่างเต็มรูปแบบแลว้ โดยเจา้หนา้ท่ีระดับสงูระบุว่าเป็น "เฟสสอง" ของสงคราม ดา้นผู้ ว่าการภูมิภาคดอนบาสระบุว่า เมืองเครมินนา
ทางตะวนัออกของยูเครนถูกกองทัพรสัเซียยึดไดแ้ลว้ โดยนับเป็นเมืองแรกท่ีถูกยึดในสงครามเฟสนี ้นอกจากนี ้ยังไม่พบว่ามีการเปิดระเบีย งมนุษยธรรม 

(Humanitarian Corridors) เพื่ออพยพพลเรือนท่ีติดอยู่ตามพืน้ท่ีสูร้บทางตะวนัออกเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนัแลว้ ส  านกัข่าวเอ็นบีซีนิวสร์ายงานว่า ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน แห่งสหรฐั ไดต้่อสายพูดคุยกับชาติพันธมิตรเพื่อหารือเรื่องสงครามและยงัคงใหก้ารสนับสนุนยูเครน นอกจากนี ้คาดว่าคณะท างานข องปธน.ไบ

เดนจะประกาศใหค้วามช่วยเหลือดา้นการทหารครัง้ใหญ่แก่ยเูครนในสปัดาหนี์ ้

• (+) ขุนคลังสหรัฐชีส้งครามในยูเครนซ า้เติมปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารโลก นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัไดอ้อกมา

เปิดเผยในวนัองัคาร (19 เม.ย.) ว่า สงครามของรสัเซียในยเูครนคือสาเหตท่ีุท าใหส้ถานการณค์วามไม่มั่นคงทางอาหารโลก ซึ่งย ่าแย่อยู่แลว้ ทวีความรุนแรง

ยิ่งขึน้ไปอีก ขณะท่ีภาวะตื่นตระหนกด้านราคาและอุปทานเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อโลก ส านักข่าวรอยเตอรไ์ด้เปิดเผยถ้อยแถลงของนางเยลเ ลนว่า 

ประชาชนกว่า 800 ลา้นคนหรือ 10% ของประชากรโลก ตอ้งเผชิญกับความทุกขย์ากจากปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารแบบเรือ้รงัอยู่แลว้ตัง้แต่ก่อนเกิด
สงครามในยูเครน และการประมาณไดก้ารแสดงใหเ้ห็นว่า เฉพาะการปรบัตวัขึน้ของราคาอาหารมีแนวโนม้ผลกัดนัใหป้ระชาชนอย่างนอ้ย 10 ลา้นคนตกอยู่

ภายใตภ้าวะยากไร ้นางเยลเลนกล่าวว่า ประเทศต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการออกค าสั่งห้ามส่งออก ซึ่งสามารถท าใหร้าคาสินคา้แพงยิ่งขึน้ ขณะท่ีเพิ่มการ
สนบัสนนุประชนชนกลุ่มเปราะบางและเกษตรกรรายย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของนายคริสเตียน ลินดเ์นอร ์รฐัมนตรีคลงัของเยอรมนี 

• (+) ดอลลารอ์่อนค่า หลังเงินเยนฟ้ืนตัวแตะกรอบบน 128 เยน สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเทียบเยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียว

ช่วงเชา้นี ้เนื่องจากเงินเยนดีดตวักลบัขึน้มาแตะที่กรอบบนของ 128 เยน หลงัจากอ่อนค่าลงระยะสัน้ ๆ แตะระดบัราว 129.40 เยน ส านกัข่าวเกียวโดรายงาน

ว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 128.76-128.77 เยน เทียบกับ 128.86-128.96 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 128.06-128.08 เยนท่ี
ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

• (+) IMF เตือนความเสี่ยงคริปโทฯเพ่ิมในตลาดเกิดใหม่ อาจกระทบระบบการเงินโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในรายงาน

เก่ียวกบัเสถียรภาพการเงินโลกในวนัองัคาร (19 เม.ย.) ว่า สงครามในยูเครนก าลงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเสี่ยงของระบบการช าระเงินดว้ยคริปโทฯ สงครามใน
ยูเครนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเสี่ยงของระบบการช าระเงินดว้ยคริปโทฯ ซึ่งใชเ้ครือข่ายแบบกระจายศูนย ์(decentralized) การขาดระบบการช าระเงินแบบ

รวมศูนย ์(centralized payment system) ท าให้ยากต่อการติดตามกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายส าหรบัคริปโทฯ และยากต่อการบังคับใช้มาตรการคว ่าบาตร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการช าระเงินระหว่างประเทศเพิ่มขึน้ IMF ระบุเตือนดว้ยว่า ตลาดคริปโทฯ ท่ีไม่ปฏิบตัิตามมาตรการคว ่าบาตร หรือท าการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเหมาะสมนัน้ อาจถกูใชเ้พื่อหลบเลี่ยงการคว ่าบาตร 

• (+) จีนพบยอดติดโควิดเพ่ิม 2,753 ราย และผู้เสียชีวิตเพ่ิม 7 ราย ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจีน (NHC) แถลงในวนันี้

ว่า จีนพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศจ านวน 2,753 รายในวนัองัคาร (19 เม.ย.) NHC รายงานว่า ในบรรดาผูต้ิดเชือ้รายใหม่ท่ีไดร้บัการยืนยนันี ้เป็นผูต้ิด
เชือ้ในนครเซี่ยงไฮ้ 2,494 ราย และภูมิภาคระดับมณฑลอีก 14 แห่ง ซึ่งรวมถึงมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือ 133 ราย และกรุงปักกิ่ง 2 ราย 

นอกจากนี ้จีนยงัพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ชนิดไม่แสดงอาการเพิ่ม 17,066 ราย โดยพบในเซี่ยงไฮ ้16,407 ราย และพบผูเ้สียชีวิตเพิ่ม 7 ราย ซึ่งอยู่ในนครเซี่ยงไฮ ้

ท าใหย้อดผูเ้สียชีวิตสะสมอยู่ท่ี 4,655 ราย ขณะเดียวกนั ยอดผูป่้วยท่ีรกัษาหายดีแลว้เพิ่มขึน้ 2,365 ราย ส่วนผูท่ี้ยงัคงรกัษาตวัอยู่มีทัง้สิน้ 30,773 ราย 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก รับอานิสงสผ์ลประกอบการแข็งแกร่ง หุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้โดยไดร้บัแรงหนนุจากการรายงานผลประกอบการอนั

แข็งแกร่งจากบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม แมค้วามวิตกกังวลเก่ียวกับสงครามในยูเครน การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงและผ ลตอบแทนพันธบัตร

รฐับาลที่ปรบัตวัสงูขึน้ ไดจ้ ากดัการปรบัตวัขึน้ของตลาด ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 456.32 จุด เพิ่มขึน้ 0.04 จดุ หรือ 0.01% ดชันี DAX ตลาด
หุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 14,154.48 จุด เพิ่มขึน้ 1.02 จุด หรือ 0.01% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,557.96 จุด เพิ่มขึน้ 23.17 

จุด หรือ 0.35% ทั้งนี ้หุน้กลุ่มธนาคาร, กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปรบัตัวขึน้กลุ่มละ 1.3% ขณะท่ีหุ้นกลุ่มเหมืองและกลุ่มน า้มันลดลง 0.8% และ 0.5% 
ตามล าดบั 

 

 

 

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.   1.87M** 1.86M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมี.ค.   1.79M** 1.77M 

 วนัท่ี 2 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

วนัพธุท่ี 20 เม.ย. 13.00 น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   4.9%** 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 ้

 
 

 


