
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,966 1,949 1,932 

2,002 2,021 2,039 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 4.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าไดร้บัแรงหนนุจากปัจจยัต่างๆดังนี ้(1.) แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  หลงัวิกฤติในยเูครนทวีความรุนแรง
ขึน้  ขณะที่กองทัพรสัเซียไดเ้ปิดฉากโจมตีกองก าลงัยเูครนและเป้าหมายทางการทหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยใชท้ัง้กองทพัอากาศ ขีปนาวุธ และระบบป้องกนัทางอากาศเพื่อถล่มเป้าหมายหลายรอ้ยแห่ง  
นอกจากนีร้สัเซียไดเ้ริ่มการโจมตีเมืองลวีฟ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในภาคตะวนัตกของยเูครนและอยู่ห่างจากชายแดนโปแลนดป์ระมาณ 60 กม. (40 ไมล)์ดว้ยขีปนาวุธซึ่งไดค้รา่ชีวิตผูค้นไปอย่างนอ้ย 7 คน  (2.) 
แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ  หลังจากสปัดาห์ที่ ผ่านมาดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรฐัพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี  สถานการณ์ดังกล่าวกดดันการลงทุนใน
สินทรพัยเ์สี่ยงจนสรา้งแรงหนนุใหท้องค าพุ่งขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือนที่ 1,998.21 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่ราคาทองค าจะปรบัตัวลงแรง  โดยไดร้บัแรงกดดันจากแรงขายท าก าไรและแรง
ขายทางเทคนิค  หลงัจากราคาเขา้สู่ภาวะซือ้มากเกินไป(Overbought) และเกิดสญัญาณที่บ่งชีว้่าแรงซือ้ชะลอตัวลง(RSI Bearish Divergence) ประกอบกับนักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้ “อย่างแข็งกรา้ว” เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ  สะทอ้นจาก Fed funds futures ที่บ่งชีโ้อกาส 96% ที่เฟดจะขึน้อัตราดอกเบีย้ 50 bps ในการประชมุเดือนพ.ค. และการคาดการณ์
ดงักล่าวหนุนดัชนีดอลลารใ์หแ้ข็งค่าขึน้แตะระดบัสูงสุดในรอบ 2 ปีครัง้ใหม่ที่ 100.864 ส่วนอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี หรือ สูงสุดนับตัง้แต่
ธ.ค. 2018 ที่ระดบั 2.884% จนเป็นปัจจยักดดนัทองค า  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าเพ่ิม +0.87 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งและตวัเลขการเริ่มสรา้งบา้นของสหรฐั 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1998.21 1971.11 1974.40 1978.50 4.10 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,960.24 25.29 100.18 

MA 50 Days 1,931.65 24.83 98.20 

MA 200 Days 1,830.05 23.85 95.36 

RSI 9 Days 65.64 70.41 73.61 

RSI 14 Days 60.85 63.81 69.80 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,100.36 +0.87 

ishare 17,898.43 +179.51 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9700 0.2139 0.0042 

10 วัน 0.9906 -0.0551 -0.7262 

20 วัน 0.9205 -0.3204 -0.6460 

50 วัน 0.9570 0.6916 -0.8324 

100 วัน 0.9706 0.9037 -0.8193 

200 วัน 0.7062 0.8596 -0.7397 

 

 

19 เมษายน 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,966-1,949 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,949 

 

 

หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,998-2,002 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ท าใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของราคาแต่หากสามารถยืน
เหนือโซนแนวรบับริเวณ 1,966-1,949 ดอลลารต์่อออนซ ์ก็จะเห็นการดีดตัวขึน้ โดยยงัมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวตา้นดา้นบน
โซน 2,002-2,021 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 39.54 จุด บอนดย์ีลดพ์ุ่งกดดันตลาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์(18 เม.ย.) ท่ามกลางการซือ้ขายท่ี
ผนัผวน โดยตลาดถูกกดดนัจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีท่ีพุ่งขึน้แตะระดับสงูสุดในรอบกว่า 3 ปี ขณะท่ีนักลงทุนจบัต า
รายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี ้ซึ่งรวมถึงเน็ตฟลิกซ์ และเทสลา  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 
34,411.69 จุด ลดลง 39.54 จดุ หรือ -0.11%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,391.69 จุด ลดลง 0.90 จุด หรือ -0.02% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,332.36 
จดุ ลดลง 18.72 จดุ หรือ -0.14% 

• (+) ขีปนาวุธรัสเซียถล่มเมืองลวิฟ สังหารอย่างน้อย 7 ชีวิต  เจา้หนา้ท่ีในเขตปกครองลวิฟทางภาคตะวนัตกของยเูครน เปิดเผยว่า กองทพัรสัเซีย
ไดโ้จมตีดว้ยขีปนาวธุใส่เมืองลวิฟในวนัจนัทร ์ท าใหม้ีผูเ้สียชีวิตอย่างนอ้ยเจ็ดคน  มกัซิม โคซิสทกี ผูว้่าการเขตปกครองลวิฟ กล่าวว่า ขีปนาวธุสามลกู
โจมตีใส่โครงสรา้งพืน้ฐานทางการทหารในเมืองดงักล่าว ขณะท่ีอีกหน่ึงลกูท าลายรา้นซ่อมยางรถยนตแ์ห่งหน่ึง 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดพุ่ง $1.26 รับข่าวลิเบียระงับการผลิต  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ทะลรุะดบั 108 ดอลลาร์
ในวนัจันทร ์(18 เม.ย.) หลังมีรายงานว่าบริษัทน า้มนัแห่งชาติของลิเบียประกาศระงบัการผลิตเน่ืองจากการประทว้งของคนงาน โดยข่าวดัง กล่าว
ส่งผลใหเ้กิดความกงัวลเก่ียวกบัภาวะน า้มนัตึงตวัในตลาดโลก  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. พุ่งขึน้ 1.26 ดอลลาร ์หรือ 1.2% ปิดท่ี 
108.21 ดอลลาร/์บารเ์รล  ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนมิ.ย. พุ่งขึน้ 1.46 ดอลลาร ์หรือ 1.3% ปิดท่ี 113.16 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) สหรัฐติดโควิดเพิ่มขึน้ในรัฐมากกว่าคร่ึง หลัง BA.2 ระบาด  นิตยสารฟอรบ์สเ์ปิดเผยว่า ผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ก าลงัเพิ่มขึน้ในรฐัต่างๆจ านวน
มากกว่าครึ่งหน่ึงของสหรฐั อนัเนื่องจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโอมิครอนสายพนัธุ ์BA.2 ซึ่งแพร่ระบาดไดร้วดเรว็กว่าสายพนัธุด์ัง้เดิม  ศนูยค์วบคุม
และป้องกนัโรคสหรฐั (CDC) ระบวุ่า สหรฐัมีจ านวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่เฉลี่ย 35,000 ราย/วนั เพิ่มขึน้ 42% จาก 2 สปัดาหก์่อนหนา้นี ้

• (+)CDC เผยนิวยอรก์มีความเส่ียงสูงสุดจากโควิด-19  หนังสือพิมพไ์ทม ์ยูเนียนรายงานโดยอา้งขอ้มูลจากศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคสหรฐั 
(CDC) ระบวุ่า นิวยอรก์เป็นเพียงรฐัเดียวในสหรฐัท่ีมีหลายเคานต์ีซึ่งมีความเสี่ยงสงูจากผลกระทบของโควิด-19  "ขณะนีนิ้วยอรก์มีถึง 10 เคานต์ีท่ีมี
ความเสี่ยงสูงจากโรคโควิด-19 ส่วนท่ีแคนซัสมีเพียงเคาน์ตีเดียวท่ีมีความเสี่ยงสูง ขณะท่ีรฐัส่วนใหญ่ในสหรฐัมีความเสี่ยงต ่าส าหรบัโควิด -19" 
รายงานระบ ุ

• (+) เวิลดแ์บงกห์ั่นคาดการณ์เศรษฐโลกปีนี้เหลือ 3.2% เซ่นพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน  นายเดวิด มลัพาสส ์ประธานธนาคารโลก ประกาศ
ปรบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีสู้่ระดบั 3.2% จากเดิมท่ีระดบั 4.1% โดยไดร้บัผลกระทบจากการท่ีรสัเซียส่งก าลังทหาร
บกุโจมตียูเครน  นายมลัพาสสก์ล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสดุต่อการปรบัลดคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในครัง้นีค้ือการหดตวั
ถึง 4.1% ของเศรษฐกิจยุโรปและเอเชียกลาง ซึ่งประกอบดว้ยยเูครน รสัเซีย และประเทศใกลเ้คียง  นอกจากนี ้ธนาคารโลกยงัไดป้รบัลดคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศท่ีพัฒนาแลว้และก าลังพัฒนา โดยไดร้บัผลกระทบจากราคาอาหารและพลังงานท่ีพุ่งขึน้ หลังเกิดสงคราม
รสัเซีย-ยเูครน 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่ารับคาดการณเ์ฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดอลลารแ์ข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์
ในวนัจนัทร ์(18 เม.ย.) เนื่องจากเทรดเดอรค์าดว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนต่อ ๆ ไป ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อใน
ระดับสูง  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.28% แตะท่ี 
100.7810  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยนท่ีระดับ 126.96 เยน จากระดับ 126.39 เยน, แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9444 
ฟรงัก ์จากระดบั 0.9429 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดาท่ีระดบั 1.2616 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2606 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูร
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐัท่ีระดบั 1.0787 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0812 ดอลลาร ,์ เงินปอนดอ์่อนค่าแตะท่ีระดบั 1.3011 ดอลลาร ์จากระดบั 
1.3069 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 0.7350 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7396 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนีความเช่ือม่ันผู้สร้างบ้านร่วงลงเป็นเดือนที่ 4  สมาคมผูส้รา้งบา้นแห่งชาติ (NAHB) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีความเชื่อมั่น
ผูส้รา้งบา้นลดลง 2 จดุ สู่ระดบั 77 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 7 เดือน และเป็นการปรบัตวัลงติดต่อกนัเป็นเดือนท่ี 4 

 
 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

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 เยอรมนี 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. เยอรมนี 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. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตเดอืนเม.ย.   54.6 56.9 

 14.30 น. เยอรมนี 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 
*ท่ีมา Aspen และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 17 เม.ย. 2022 ซึ่งอาจมกีารเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


