
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,932 1,915 1,897 

1,966 1,981 2,002 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง  28.80 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวนั  ราคาทองค าจะดีดตวัทดสอบระดบัสงูสดุที่ 1,981.85 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าไม่สามารถ
รกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ และปรบัตวัลงแรงท่ามกลางแรงกดดนัจากปัจจัยหลายประการ  ไดแ้ก่  (1.) การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ “ดีเกินคาด” อาทิ  ตวัเลขการเร่ิมตน้สรา้งบา้นที่เพิ่มขึน้เกิน
คาดสู่ระดบั 1.793 ลา้นยนูิต ส่วนการอนญุาตก่อสรา้งบา้นเพิ่มขึน้เกินคาดเช่นกนัสู่ระดบั 1.873 ลา้นยนูิตในเดือนมี.ค. (2.) การคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเดินหนา้ขึน้ดอกเบีย้ 
“อย่างแข็งกรา้ว” เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  ซึ่งการคาดการณด์ังกล่าวส่งผลให้ดัชนีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้แตะระดับสงูสดุเหนือ 101 เป็นครัง้แรกในรอบกว่า 2 ปี หรือ นบัตัง้แต่ 25 มี.ค. 2020  ขณะที่อตัรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี หรือสู งสุดนับตัง้แต่ธ.ค. 2018 ที่ระดับ 2.948% จนเป็นปัจจัยกดดันทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ห้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  (3.) ราคาน า้มันปิดรว่งลงกว่า 5% หลงัจาก IMF ปรบัลดตัวเลขคาดการณก์ารขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนีแ้ละปีหนา้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
ตอ้งการใชน้ า้มนัในตลาด  (4.) ตลาดหุน้สหรฐัพุ่งขึน้แรงขานรบัผลประกอบการที่แข็งแกรง่เกินคาดของบริษัทจดทะเบียน  ปัจจัยที่กล่าวมากดดนัใหร้าคาทองค ารว่งลงหลดุ Trendline และหลุด
เสน้ค่าเฉลี่ย 10 วนัจนกระตุน้แรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติม  นั่นเป็นที่มาที่ราคาทองค าดิ่งลงแรงจนกระทั่งทดสอบระดับต ่าสุดในรอบเกือบ 1 สปัดาหบ์ริเวณ 1,944.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองค าเพิ่ม  6.68 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองของสหรฐั 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1981.85 1944.00 1978.60 1949.70 -28.80 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,959.43 25.27 100.33 

MA 50 Days 1,933.33 24.85 98.31 

MA 200 Days 1,830.50 23.84 95.40 

RSI 9 Days 45.98 45.87 75.69 

RSI 14 Days 49.93 49.19 71.24 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,106.74 +6.38 

ishare 17,884.07 -14.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9848 0.2077 0.3936 

10 วัน 0.9822 0.4332 -0.5213 

20 วัน 0.9265 -0.0346 -0.6032 

50 วัน 0.9534 0.7293 -0.8117 

100 วัน 0.9718 0.9092 -0.8188 

200 วัน 0.7176 0.8625 -0.7479 

 

 

20 เมษายน 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,959-1,966 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,966 

 

 

ความแข็งแกร่งของราคาทองค ายงันอ้ยท าใหก้ารลงทุนอาจตอ้งเก็งก าไรในลกัษณะรอจังหวะ โดยหากราคาทองค าไม่สามารถยืน
เหนือตา้น 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ที่ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบโซน 1,932 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถ
ยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวได ้จะเกิดแรงขายเพ่ิมขึน้ โดยแนวรบัระยะสัน้ถดัไปจะอยู่บริเวณ 1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 
 



 

 

• (+) ‘ไบเดน’ เตรียมเพ่ิมความช่วยเหลือด้านการทหารคร้ังใหญ่แก่ยูเครนอีกคร้ัง  ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรฐัฯ เตรียมเพิ่มความช่วยเหลือ
ดา้นการทหารครัง้ใหญ่ใหแ้ก่ยเูครนอีกครัง้ ภายในสปัดาหนี์ ้คาดว่าจะเป็นความช่วยเหลือเทียบเท่ากับความช่วยเหลือทางทหารใหยู้เครน 800 ลา้นดอลลาร์
เมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ ตามรายงานของรอยเตอร ์

• (+) คาด "มารีอูโปล" ถูกกองทัพรัสเซียยึดครองในอีกไม่กี่วัน  เจา้หนา้ท่ียุโรปรายหน่ึงเปิดเผยว่า เมืองมารีอูโปลอาจถูกกองทัพรสัเซียเขา้ยึดครอง
ภายในเวลาอีกเพียงไม่ก่ีวนั  "เราคาดว่ามารีอูโปลจะถูกรสัเซียยึดครองในเวลาเพียงไม่ก่ีวัน และเมืองนี้จะถูกท าลายและมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก โดยจะมี
สภาพเลวรา้ยกว่าเมืองบชูา โดยภายในวนัท่ี 9 พ.ค. ปตูินจะประกาศปลดปล่อยเมืองมารีอโูปล" เจา้หนา้ท่ียโุรปรายนีก้ล่าว 

• (+) รัสเซียเปิดฉากหน้าใหม่สงครามยูเครน เตรียมปะทะเดือดยึด "ดอนบาส"  นายเซอรเ์ก ลาฟรอฟ รฐัมนตรีต่างประเทศรสัเซีย กล่าวในวนันีว่้า 
รสัเซียไดเ้ริ่มเขา้สู่ช่วงใหม่ของการใชป้ฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน ซึ่งเขาคาดว่าจะประสบความคืบหนา้อย่างมาก  นายลาฟรอฟย า้ว่ า รสัเซียไม่มี
ทางเลือกอื่น นอกจากการเริ่มปฏิบตัิการทางทหารดงักล่าว  

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเร่ิมต้นสร้างบ้านเพ่ิมขึน้ในเดือนมี.ค. สวนทางคาดการณ ์ กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ่มตน้สรา้งบา้นเพิ่มขึน้ 
0.3% ในเดือนมี.ค. สู่ระดบั 1.793 ลา้นยูนิต สวนทางนักวิเคราะหท่ี์คาดว่าลดลงสู่ระดบั 1.745 ลา้นยูนิต จากระดบั 1.788 ลา้ นยูนิตในเดือนก.พ.  ตัวเลข
การเริ่มตน้สรา้งบา้นส าหรบัครอบครวัเดี่ยวลดลง 1.7% สู่ระดับ 1.2 ลา้นยูนิต  ส่วนการก่อสรา้งบา้นส าหรบัหลายครอบครวั ซึ่งรวมถึงอพา รท์เมนทแ์ละ
คอนโดมิเนียม พุ่งขึน้ 7.5% สู่ระดบั 574,000 ยนิูต  การอนุญาตก่อสรา้งบา้นเพิ่มขึน้ 0.4% สู่ระดบั  1.873 ลา้นยูนิตในเดือนมี.ค.  การอนญุาตก่อสรา้งบา้น
ส าหรบัครอบครวัเดี่ยวลดลง 4.8% สู่ระดบั 1.147 ลา้นยนิูต  ส่วนการอนญุาตก่อสรา้งบา้นส าหรบัหลายครอบครวัพุ่งขึน้ 10.9% สู่ระดบั 672,000 ยนิูต 

• (-) น ้ามันปิดร่วง $5.65 หลัง IMF ห่ันคาดการณเ์ศรษฐกิจโลก  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 5% ในวนัองัคาร (19 
เม.ย.) หลงัจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปีนีแ้ละปีหนา้ ซึ่งท าใหน้ักลงทุนกงัวลว่าการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อความตอ้งการใชน้ า้มนัในตลาด  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. รว่งลง 5.65 ดอลลาร ์หรือ 5.2% 
ปิดท่ี 102.56 ดอลลาร/์บารเ์รล ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 5.91 ดอลลาร ์หรือ 5.2% ปิดท่ี 107.25 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า หลังบอนดยี์ลดพุ่์งรับคาดการณเ์ฟดเร่งขึน้ดบ.  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวนัองัคาร (19 เม.ย.) โดยไดแ้รงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพนัธสหรฐัท่ีพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบกว่า 3 ปี อนัเป็นผลมาจากกระแส
คาดการณ์ท่ีว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อสกัดเงินเฟ้อ  ทัง้นี ้ดชันีดอลลารซ์ึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่ อนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.18% แตะท่ี 100.9610  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 128.75 เยน จากระดับ 
126.96 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9513 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9444 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่ อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ท่ีระดบั 1.2624 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2616 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.0796 ดอลลาร ์จากระดบั 
1.0787 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.2997 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3011 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ ระดบั 0.7374 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7350 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 499.51 จุด รับผลประกอบการ-ความเห็นจนท.เฟด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้เกือบ 500 จุดในวนัอังคาร (19 
เม.ย.) ขานรบัผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการแสดงความเห็นเชิงบวกเก่ียวกับแนวโนม้อตัราดอกเบีย้ของเจา้หนา้ท่ี
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 34 ,911.20 จุด พุ่งขึน้ 499.51 จุด หรือ +1.45% , ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,462.21 จุด 
เพิ่มขึน้ 70.52 จดุ หรือ +1.61% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,619.66 จดุ เพิ่มขึน้ 287.30 จดุ หรือ +2.15% 

• (+/-) IMF ห่ันคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกปีนี-้ปีหน้าเหลือ 3.6% เซ่นพิษสงครามรัสเซีย-ยูเครน  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศปรบัลด
ตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และ 2566 โดยระบุว่า การท่ีรสัเซียส่งก าลงัทหารบุกโจมตียูเครนจะส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อ
เศรษฐกิจโลก และเป็นปัจจัยกดดนัต่อราคา และถือความทา้ทายต่อการด าเนินนโยบายอย่างมีนัยส าคญั  ทัง้นี ้IMF เปิดเผยรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลก 
(World Economic Outlook) ในวนันี ้โดยคาดการณว่์า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 3.6% ทัง้ในปี 2565 และ 2566 โดยลดลงจากตวัเลขคาดการณ์ใน
เดือนม.ค.ที่ระบวุ่าเศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตวั 4.4% ในปี 2565 และ 3.8% ในปี 2566 

 
 

                         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.   1.87M** 1.86M 

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

 วนัท่ี 2 ทัง้หมด IMF Meetings  - - 

วนัพธุท่ี 20 เม.ย. 13.00 น. 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 ้

 
 

 

 

 

 


