
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,932 1,915 1,897 

1,966 1,981 2,002 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวเพ่ิมขึน้ 7.60  ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าฟ้ืนตัวขึน้โดยได้รบัแรงหนุนจากปัจจัยพืน้ฐานและปัจจัยทางเทคนิค  ทัง้นี ้ราคาทองค าเกิดแรงซือ้ Buy the dip 
หลงัจากราคาทองค ารว่งลงแรงในวนัท าการก่อนหนา้  จนราคาทองค าเขา้สู่สภาวะขายมากเกินไป(oversold) นอกจากนีย้งัมีปัจจยัพืน้ฐานที่ช่วยหนนุการฟ้ืนตวัของทองค า  อาทิ  การเปิดเผยยอดขายบา้น
มือสองของสหรฐัที่ “ลดลงเกินคาด” สู่ระดับ 5.77 ลา้นยนูิตในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน  ซึ่งเป็นปัจจยักดดันดัชนีดอลลารใ์หอ้่อนค่าลง  ประกอบกบัค่าเงินยูโรแข็งค่าขึน้ในวนัพธุหลงัการเปิดเผยดชันี
ราคาผูผ้ลิต (PPI) ของเยอรมนีที่พุ่งขึน้ 30.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมี.ค. ขณะที่นาย Martins Kazaks ผู้ก าหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(ECB) กล่าววานนีว้่า ECB อาจขึน้อัตราดอกเบีย้
อย่างเร็วสุดในเดือนก.ค. ท่ามกลางความเสี่ยงดา้นเงินเฟ้อ “ที่มีนัยส าคญั” ซึ่งการแข็งค่าของยโูรช่วยกดดนัดชันีดอลลารเ์พิ่ม  ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีรว่งลงสู่ระดบั 2.867% 
หลงัจากพุ่งขึน้แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี หรือ สูงสุดนับตัง้แต่ธ.ค. 2018 ที่ระดับ 2.98%  จึงเป็นปัจจัยหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้อีกดว้ย  ปัจจัยที่
กล่าวมาช่วยหนุนใหร้าคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุในรอบกว่า 1 สปัดาหท์ี่ 1,939.33 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผย ดชันี
ภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน และดัชนีชีน้  าเศรษฐกิจจาก Conference Board รวมถึงจบัตาการอภิรายรว่มกนัระหว่างนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด), นางคริสติน ลาการด์ประธานธนาคารกลางยโุรป(ECB) ในหวัขอ้ "เศรษฐกิจโลก" ในการประชมุฤดใูบไมผ้ลิของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ(IMF)และธนาคารโลก  
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1958.13 1939.33 1949.70 1957.30 7.60 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,963.14 25.35 100.34 

MA 50 Days 1,936.17 24.90 98.39 

MA 200 Days 1,831.20 23.84 95.44 

RSI 9 Days 51.57 49.66 60.77 

RSI 14 Days 53.14 51.67 62.04 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,106.74 0.00 

ishare 17,975.98 +91.91 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9745 0.7862 -0.1771 

10 วัน 0.9764 0.7983 -0.3893 

20 วัน 0.9273 0.3108 -0.6149 

50 วัน 0.9493 0.7762 -0.7947 

100 วัน 0.9717 0.9183 -0.8213 

200 วัน 0.7297 0.8673 -0.7556 

 

 

21 เมษายน 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,959-1,966 

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,966 

 

 
หากราคาทองค าทดสอบแนวต้านที่ 1,959-1,966 ดอลลารต์่อออนซ์ อีกครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้อง
ระมัดระวงัแรงขายท าก าไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเม่ือราคาทองค ามีการปรบัตัวขึน้ยังคงมีแรงขายออกมาเพิ่มขึน้ และหากราคา
ทองค าปรบัตวัขึน้จ ากดัประเมินแนวรบัในโซน 1,932-1,915 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองต ่ากว่าคาดในเดือนมี.ค.  สมาคมนายหนา้อสงัหาริมทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบา้นมือ
สองลดลง 2.7% สู่ระดบั 5.77 ลา้นยนิูตในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 5.80 ลา้นยูนิต จากระดบั 5.93 ลา้นยูนิต
ในเดือนก.พ. 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐชะลอตัว  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์
ในวันพุธ (20 เม.ย.) หลังจากอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัชะลอตวัลง นอกจากนี ้ดอลลาร์ยงัถูกกดดันจากการแสดงความเห็นของประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาแอตแลนตาและชิคาโกท่ีแนะน าใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อเศร ษฐกิจ
สหรฐั  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลารซ์ึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.57% แตะท่ี 100.3890  
ดอลลารอ์่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 127.80 เยน จากระดบั 128.75 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9488 ฟรงัก ์จากระดับ 
0.9513 ฟรงัก์ นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2504 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2624 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารท่ี์ระดบั 1.0845 ดอลลาร ์จากระดบั 1.0796 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3056 ดอลลาร ์
จากระดบั 1.2997 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7441 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7374 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) น ้ามัน WTI ปิดบวก 19 เซนต ์หลังสต็อกน ้ามันดิบสหรัฐร่วง  สญัญาน า้มนัดิบเวสตเ์ท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอรก์ปิดบวกในวนัพธุ (20 เม.ย.) หลงั
สหรฐัเปิดเผยสต็อกน า้มนัดิบลดลงในสปัดาหท่ี์แลว้ อย่างไรก็ดี ภาวะการซือ้ขายเป็นไปอย่างผนัผวน เน่ืองจากนกัลงทุนยงัคงวิตกกังวลเก่ียวกับการชะลอ
ตวัของเศรษฐกิจและความตอ้งการใชน้ า้มัน  ทัง้นี ้สญัญาน า้มนัดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึน้ 19 เซนต ์หรือ 0.2% ปิดท่ี 102.75 ดอลลาร/์บารเ์รล  
ส่วนสญัญาน า้มนัดิบเบรนท ์(BRENT) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 45 เซนต ์หรือ 0.4% ปิดท่ี 106.80 ดอลลาร/์บารเ์รล 

• (+) เยอรมนียันยุติน าเข้าน ้ามันรัสเซียสิน้ปีนี้  นางแอนนาเลนา แบรบ์อค รฐัมนตรีต่างประเทศเยอรมนี กล่าวว่า เยอรมนีจะยุติการน าเขา้น า้มนัจาก
รสัเซียภายในสิน้ปีนี ้ "ดิฉันขอกล่าวอย่างชัดเจนในท่ีนีว่้า เยอรมนีจะยุติการน าเขา้พลังงานจากรสัเซียโดยสิน้เชิงภายในสิน้ปีนี ้โดยเราจะลดลง 50% 
ภายในฤดูรอ้นนี ้ก่อนท่ีจะลดลงเหลือ 0% ภายในสิน้ปีนี ้และหลังจากนั้น เราจะลดการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกัน โดยสอดคลอ้งกับโรด้แมปของ
ยโุรป" นางแบรบ์อคกล่าว 

• (+) บ่อนผู้ ดีฟันธง "มาครง" นอนมาในการเลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศสอาทิตย์นี้  ส  านักพนันท่ีถูกกฎหมายในอังกฤษต่างฟันธงว่า 
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผูน้  าฝรั่งเศส มีโอกาสมากกว่า 90% ท่ีจะคว ่านางมารีน เลอเปน ผูส้มคัรจากพรรคขวาจัดในการเลือกตัง้ประธานาธิบดี
รอบสองในวนัอาทิตยนี์ ้ ทัง้นี ้เว็บไซตข์องวิลเลียม ฮิลและแพดดี เพาเวอรต์่างก็ใหอ้ตัราต่อรองซึ่งบ่งชีโ้อกาสควา้ชยัชนะถึง 90.9% ของปธน.มาครง ขณะท่ี
เบตแฟรแ์ละแลดโบรคใหป้ธน.มาครงมีโอกาสนั่งเกา้อีป้ระธานาธิบดีฝรั่งเศสสมยัท่ี 2 ถึง 92.6% และ 94.1% ตามล าดบั  ผลการส ารวจคะแนนนิยมล่าสดุ
ระบวุ่า ปธน.มาครงไดร้บัคะแนนนิยม 55% จากผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ในฝรั่งเศส ขณะที่นางเลอเปนไดร้บั 45% 

• (+) "เยลเลน-พาวเวล" น าชาติตะวันตกตบเท้าวอลค์เอาท ์G20! ประท้วงรัสเซียบุกยูเครน  สื่อรายงานว่า นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรัฐ 
และนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ได้วอลค์เอาท์จากท่ีประชุมรฐัมนตรีคลังและผูว่้าการธนาคารกลางของกลุ่ม G20 ท่ีกรุง
วอชิงตนัวนันี ้ทนัทีท่ีนายแอนตนั ซิลอูานอฟ รฐัมนตรีคลงัรสัเซีย กล่าวถอ้ยแถลงในการประชมุ 

• (-) ประธานเฟดซานฟรานฯ หนุนขึ้นดอกเบี้ยสู่ 2.5% ปลายปีนี้  นางแมรี ดาลี ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก กล่าว
สนับสนนุใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้สู่ระดบั 2.5% ภายในปลายปีนีเ้พื่อสกดัเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูในสหรฐั  "ดิฉันคิดว่าการท่ีเฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้
สู่ระดบัท่ีเป็นกลางภายในสิน้ปีนีถื้อเป็นแนวทางที่เหมาะสม โดยเจา้หนา้ท่ีเฟดส่วนใหม่มองว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีเป็นกลางอยู่ท่ีระดบั 2.5%" นางดาลีกล่าว 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 249.59 จุด รับผลประกอบการสดใส  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึน้ทะลแุนว 35,000 จุดในวนัพุธ (20 เม.ย.) ขานรบั
ผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงไอบีเอ็ม และพรอคเตอร ์แอนด ์แกมเบิล อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq รว่งลงกว่า 100 จดุ หลงัจาก
บริษัทเน็ตฟลิกซเ์ปิดเผยจ านวนสมาชิกทั่วโลกลดลงเป็นครัง้แรกในรอบกว่า 10 ปี  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 35,160.79 จุด เพิ่มขึน้ 249.59 
จดุ หรือ +0.71%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,459.45 จดุ ลดลง 2.76 จดุ หรือ -0.06% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,453.07 จดุ ลดลง 166.59 จดุ หรือ -1.22% 

 
                         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.   4.9%** 1.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนมี.ค.   5.77M** 6.02M 

 วนัท่ี 3 ทัง้หมด IMF Meetings   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   -8.0M** 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 ้

 
 

 

 


