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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,891.60-1,917.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเมื่อวานนีร้าคาทองค าได้ปิดปรับตวัเพิ่มขึน้ 8.30 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงหนุนจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงาน  GDP ใน Q1/2022 หดตวั 1.4% สวนทางกับนักวิเคราะห์คาดว่าจะขยายตวั 1.1% ขณะท่ีวนันีม้ี
ปัจจยับวกจากท่ีรัสเซียได้ยิงขีปนาวธุ 2 ลกูถลม่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน ในระหวา่งท่ีนายอนัโตนิโอ กเูตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) เดินทาง
เยือนยูเครน ซึง่ท าให้เกิดความวิตกกงัวลวา่ สถานการณ์ในกรุงเคียฟยงัคงเปราะบางแม้วา่กองทพัรัสเซียได้ถอนก าลงัรอบนอกไปแล้ว ประกอบกบัประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน ผู้น าสหรัฐ เรียกร้องให้สภาคองเกรสเพิ่มงบช่วยเหลืออีก 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อสนบัสนุนการต่อสู้ของยูเครนในการปกป้องตนเองจากรัสเซีย อย่างไรก็ตาม
ด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดตา่งพากนัปรับตวัขึน้ขานรับถ้อยแถลงจากท่ีประชมุโปลิตบโูรจีน ซึง่น าโดยประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ให้ค ามัน่ว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพื่อสนบัสนุนการเติบโตของประเทศ และจะควบคุมโควิด-19 ให้ดี ประเด็นเหล่านีจ้ึงเป็นปัจจัยลบต่อทองค าได้ ส าหรับคืนนีแ้นะน าให้ติดตามตวัเลขเศรษฐกิจของ
สหรัฐ มีการเปิดเผยหลายรายการ ได้แก่ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE), ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลและข้อมูลการบริโภคส่วนบุคคลเดือนมี.ค. ,ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.,ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายและคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนเม.ย.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน ทัง้นีเ้น้น
ท าก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว โดยพิจารณาเปิดสถานะซือ้ในโซน 1,891-1,887 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขายเพื่อท าก าไร หากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,923 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทัง้นีค้วรวางแผนการลงทนุอย่างรอบครอบ เน่ืองจากสปัดาห์หน้า ตลาด TFEX จะหยดุท าการในวนัจนัทร์และวนัพธุ 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
29-04-2565 16:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,894.00 1,915.05 21.05 1.11 

Spot Silver ($) 23.13 23.52 0.39 1.69 

เงนิบาท (฿/$) 34.45 34.27 -0.19 -0.54 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 30,800 31,050 250 0.81 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 107.14 108.88 1.74 1.62 

ดชันดีอลลาร ์ 103.67 103.01 -0.66 -0.63 

เงนิยโูร (€/$) 1.0498 1.0573 0.01 0.71 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,887    1,872   1,854 

        1,923    1,939   1,958 

 

  ค ำแนะน ำ      เปิดสถานะซ้ือ $1,891-1,887 

  จุดท ำก ำไร   ขายเพ่ือท าก าไร $1,923 

  ตดัขำดทุน  ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,872 

 

 

 

 



 

 

 (+) รัสเซียยงิขีปนาวุธ 2 ลูกถล่มกรุงเคียฟ ขณะเลขาฯ UN เยือนยูเครน เจ้าหน้าท่ียเูครนเปิดเผยว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวธุ 2 ลกูถล่มกรุงเคียฟในระหวา่ง
ท่ีนายอนัโตนิโอ กเูตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) เดนิทางเยือนยเูครน โดยการยิงถล่มดงักล่าวเกิดขึน้ไม่นานหลงัจากนายกูเตอร์เรสเสร็จสิน้
การเจรจาร่วมกันประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ซึง่ท าให้เกิดความวิตกกังวลว่า สถานการณ์ในกรุงเคียฟซึง่เป็นเมืองหลวงของยูเครนยังคงเปราะบาง 
แม้วา่กองทพัรัสเซียได้ถอนก าลงัทหารออกจากพืน้ท่ีรอบนอกของกรุงเคียฟเม่ือเดือนท่ีแล้ว หลงัจากที่ไม่สามารถยึดครองกรุงเคียฟและหนัไปโจมตีแคว้นดอน
บาสอย่างหhก แต่เจ้าหน้าท่ียูเครนยืนยนัว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวธุ 2 ลูกถล่มกรุงเคียฟในระหว่างการเยือนของเลขาธิการ UN ขณะท่ีปธน.เซเลนสกีกล่าวว่า 
การยิงจรวดครัง้นีเ้ป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่ สงครามยงัไม่สิน้สดุ เจ้าหน้าท่ียูเครนเปิดเผยวา่ ขีปนาวธุลกูหนึ่งถูกยิงเข้าใส่เขตเชฟเชนโกในกรุงเคียฟ และอีกลูกหนึ่ง
ถกูยิงเข้าใส่อาคารท่ีอยู่อาศยัสงู 25 ชัน้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 10 ราย 

 (+) "ปูตนิ" เตือนชาติตะวันตกเจอโต้กลับสายฟ้าแลบ หากยังไม่เลิกข่มขู่ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้น ารัสเซีย เตือนชาติตะวนัตกวา่อาจเจอการ
ตอบโต้ท่ีรวดเร็วดจุสายฟ้าแลบ หากยังคงเดินหน้าข่มขู่ทางยุทธศาสตร์ ขณะท่ีสงครามระหว่างยูเครน -รัสเซียล่วงเลยเข้าสู่วนัท่ี 64 แล้ว ปธน.ปตูินกล่าวว่า 
"หากบคุคลภายนอกมีเจตนาแทรกแซงสถานการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ และข่มขู่รัสเซียในด้านยทุธศาสตร์ท่ีเราไม่อาจยอมรับได้ คนเหล่านัน้พงึรู้ไว้วา่ เราจะตอบ
โต้กลบัโดยเร็วดจุสายฟ้า" นอกจากนี ้ปธน.ปูตินยงักล่าวหาชาติตะวนัตกวา่ต้องการท าให้รัสเซียแตกออกเป็นเส่ียง ๆ โดยระบุว่า พวกเขาก า ลงักระพือความ
ขดัแย้งในยูเครน ขณะเดียวกนั กระทรวงกลาโหมขององักฤษยงัอ้างว่า รัสเซียยงัคงมีกองทพัเรือเกือบ  20 ล าในเขตปฏิบตัิการในทะเลด า แม้จะไม่สามารถ
แทนท่ีศกัยภาพของเรือลาดตระเวนมอสควา (Moskva) ท่ีจมลงได้ก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทไมโครซอฟท์ยังระบุว่าตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากรัฐบาล
รัสเซียตอ่ยเูครนถงึ 37 ครัง้ 

 (+) โควิดในจีนน่าเป็นห่วง ปักกิ่งส่ังปิดสถานที่เพิ่ม-เซี่ยงไฮ้ยังล็อกดาวน์ กรุงปักกิ่งซึง่เป็นเมืองหลวงของจีนได้สัง่ปิดสถานท่ีอีกหลายแห่งในวนันี ้(29 
เม.ย.) ซึง่รวมถงึโรงยิม, ศนูย์การค้า, โรงภาพยนตร์ และอะพาร์ตเมนต์ นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีก าลงัเร่งตดิตามผู้ติดเชือ้เพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ขณะท่ีประชาชนมีความไม่พอใจเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองกบัการสัง่ล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ซึง่เป็นศนูย์กลางการเงินของจีน ซึง่การล็อกดาวน์ด าเนินมาล่วงเข้าสู่
เดือนท่ี 2 แล้ว ทัง้นีก้ารล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ และความเป็นไปได้ท่ีจีนจะสัง่ล็อกดาวน์กรุงปักก่ิงด้วยนัน้ ยงัคงเป็นปัจจัยลบท่ีฉดุตลาดหุ้นทัว่โลกในขณะนี ้ 

 (-) แบงก์ชาติออสซี่ จ่อขึน้ดอกเบีย้ครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปีในสัปดาห์หน้า นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้นโยบายในการประชมุวนัองัคารท่ี 3 พ.ค.นี ้หลงัจากอตัราเงินเฟ้อของออสเตรเลียพุ่งแตะระดบัสงูสุดในรอบ 20 ปี โดยหากเป็นไปตามคาด ก็จะ
เป็นการปรับขึน้ดอกเบีย้ของ RBA เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี ทัง้นี ้นกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของส านกัข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ว่า RBA จะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ราว 0.15% - 0.25% จากปัจจบุนัท่ี 0.10% ซึง่เป็นระดบัต ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ 

 (-) โปลิตบูโรจีนให้ค าม่ันเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควดิ ท่ีประชมุคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบโูร) ซึง่น า
โดยประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ให้ค ามัน่ว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสนบัสนุนการเติบโตของประเทศ และยงัให้ค ามัน่ว่าจะควบคมุโรคโควิด-19 ซึ่ง
ขณะนีมี้การแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดนบัตัง้แต่ปี 2563 ท่ีประชมุโปลิตบูโรยงัได้ให้ค ามัน่สญัญาว่าจะสนบัสนนุการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานในทกุ ๆ ด้าน และ
สนับสนนุตลาดท่ีอยู่อาศยั โดยท่ีประชุมยงัคงย า้จุดยืนท่ีว่า "บ้านมีไว้เพ่ืออยู่อาศยั ไม่ใช่เพ่ือเก็งก าไร" และยืนยนัว่ารัฐบาลจะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพมากขึน้ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดบวก ขานรับถ้อยแถลงจากท่ีประชุมโปลิตบูโรจีน ตลาดหุ้นเอเชียพากนัปิดในแดนบวก โดยยงัคงได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นสหรัฐท่ี
ปิดบวกเม่ือคืนท่ีผ่านมา (28 เม.ย.) จากผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน (โปลิตบูโร) ซึ่งน าโดยประธานาธิบดีสี จิน้ผิง ให้ค ามั่นว่าจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนนุการเติบโตของประเทศ และยงัให้
ค ามั่นว่าจะควบคมุโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี นักลงทนุยงักงัวลกระแสคาดการณ์ท่ีว่าเฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.5% ในการประชุมเดือนพ.ค.นี ้โดย
ตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 71.58 จุด หรือ +2.41%, ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งปิดทะยาน 813.22 จุด หรือ +4.01% และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอม
โพสิต (KOSPI) ปิดบวก 27.56 จดุ หรือ +1.03% ส่วนตลาดหุ้นญ่ีปุ่ น นิกเกอิ ปิดท าการในวนันีเ้น่ืองในวนัโซวะ  

 

 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 25 เม.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื่อมัน่ทางธุรกิจเดือนม.ค.โดย Ifo   88.3 90.8 

วนัองัคารท่ี 26 เม.ย. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.   1.1%** -0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนมี.ค.   0.8%** -2.1% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS   20.2**% 19.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   107.3** 107.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   753K** 772K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จากเฟดริชมอนด์   14** 13 

วนัพธุท่ี 27 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ผลส ารวจความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนมี.ค.ของGfK   -26.5** -15.5 

 19.30น. สหรัฐฯ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   2.3%** 2.5% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดท าสญัญาขายบ้านท่ีรอปิดการขายเดือนมี.ค.   -1.2%** -4.1% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห์    0.7M** -8.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 28 เม.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)   -0.10%** -0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2022   -1.4%** 6.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   180K** 184K 

วนัศกุร์ท่ี 29 เม.ย. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Showa Day   - - 

 16.00น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   7.5%** 7.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูรายได้ส่วนบุคคลเดือนมี.ค.   0.4% 0.5% 

 19.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการบริโภคส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.6% 0.2% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.   61.5 52.9 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนเม.ย.จากUoM   65.8 65.7 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนเม.ย.จาก UoM   - 5.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่22 เม.ย. 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


