
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,696 1,687 

 1,746 1,767 1,683 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตัวลดลง 10.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยประเด็นหลักท่ีกดดันราคาทองคําเม่ือวานนีม้าจากการพุ่งขึน้ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  

หลงัจากวนัศกุร์ท่ีผ่านมามีการเปิดเผยตวัเลขดชันีราคาผู้ผลิต(PPI)ท่ีออกมาดีเกินคาด  ขณะท่ีการประมลูพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีมลูค่า 3.8 หม่ืนล้านดอลลาร์วานนี ้ พบว่า Bid 

coverage ratio ซึ่งเป็นมาตรวดัความต้องการอยู่ท่ี 2.36 เท่า แม้จะต่ํากว่าค่าเฉล่ียในช่วง 5 เดือนท่ีผ่านมาท่ี 2.39 เล็กน้อย  อย่างไรก็ดี  ความต้องการในระดบัดงักล่าวก็มากพอท่ีจะ

ป้องกนัไม่ให้อตัราผลตอบแทนสงูขึน้อย่างก้าวกระโดด  นัน่ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตวัขึน้สู่ระดบั 1.6835%  ซึ่งเป็นปัจจยักดดนัทองคําในฐานะ

สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ทองคําจึงอ่อนตวัลงมาทดสอบระดบัต่ําสดุบริเวณ 1,727.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซือ้ขายของตลาดสหรัฐ  แต่กระนัน้

การปรับตวัลดลงของราคาทองคํายังถือว่าอยู่ในกรอบจํากดั  เน่ืองจากทองคําได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  หลงันายเจอโรมพาวเวล  ประธานธนาคาร

กลางสหรัฐ(เฟด) ออกมายืนยนัเม่ือวานนีว้่า  “เฟดจะยงัไม่ขึน้ดอกเบีย้ปีนี”้  ประกอบกบัตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดในแดนลบจึงช่วยกระตุ้นแรงซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพ่ิม  

ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปล่ียนแปลง  สําหรับวนันี ้ ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก และดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)ของสหรัฐ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1744.82 1727.60 1743.10 1732.40 -10.70 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,734.06 24.97 92.49 

MA 50 Days 1,753.93 26.08 91.56 

MA 200 Days 1,857.73 25.17 92.28 

RSI 9 Days 49.26 42.67 46.82 

RSI 14 Days 48.14 43.15 51.05 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,026.07 0.00 

ishare 17,880.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9295 -0.3075 0.2641 

10 วนั 0.9878 -0.5765 0.8087 

20 วนั 0.7529 -0.0252 0.7738 

50 วนั 0.7788 -0.6187 0.7164 

100 วนั 0.1818 -0.7594 0.8536 

200 วนั 0.0943 -0.8443 -0.1021 

 

 

13 เมษายน 2564 

คําแนะนาํ                เน้นเก็งกําไรระยะสัน้การเข้าซือ้ควรรอราคา

อ่อนตัวลงบริเวณแนวรับ 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ

หากราคาขยับขึน้ควรแบ่งขายทํากําไรบางส่วนหากราคา

ทองคําไม่ผ่านโซน 1,744-1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้า

ผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวนัหากราคาทองคําไม่หลดุ 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึน้ โดยหากยืนเหนือ

แนวต้านบริเวณ 1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ การขยับขึน้จะมีแนวต้านถัดไปท่ี 1,767 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ แตห่ากหลดุแนวรับแรก แนวรับถดัไปจะอยูท่ี่ 1,700-1,696 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 55.20 จุด ตลาดจับตาผลประกอบการ-เงนิเฟ้อสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(12 เม.ย.) ท่ามกลาง

การซือ้ขายท่ีซบเซา ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวนันี ้รวมทัง้การรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2564 ของ

บริษัทจดทะเบียนในสปัดาห์นีด้้วย  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 33,745.40 จุด ลดลง 55.20 จุด หรือ -0.16% ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,127.99 

จดุ ลดลง 0.81 จดุ หรือ -0.02% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,850.00 จดุ ลดลง 50.19 จดุ หรือ -0.36% 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า หลังพาวเวลยันเฟดยังไม่ขึน้ดอกเบีย้ปีนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(12 เม.ย.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยนัว่า เฟดจะยงัไม่ปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้

ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.ของสหรัฐในวนันี ้รวมทัง้ข้อมลูเศรษฐกิจท่ีสําคญัด้านอ่ืนๆในสปัดาห์นีด้้วย  ดชันี

ดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.03% สู่ระดบั 92.1351 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์

สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 109.41 เยน จากระดบั 109.65 เยน และอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9228 ฟรังก์ จากระดบั 

0.9249 ฟรังก์ แต่หากเทียบกบัดอลลาร์แคนดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.2562 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2527 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูร

แข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1905 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1903 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3744 ดอลลาร์ จากระดบั 

1.3715 ดอลลาร์ สว่นดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงแตะท่ีระดบั 0.7616 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7625 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) WHO เตือนโควิดยังอยู่อีกนาน เหตุหลายประเทศการ์ดตก  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้ อํานวยการใหญ่ขององค์การอนามยัโลก 

(WHO) กล่าวว่า การท่ีหลายประเทศมีความสบัสน และเร่ิมการ์ดตกในการรับมือกบัการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ทําให้การแพร่ระบาดกินเวลานาน

ต่อไป  อย่างไรก็ดี นายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่า การแพร่ระบาดจะสามารถถกูควบคมุได้ในเวลาอีกไม่ก่ีเดือน หากมีการใช้มาตรการด้านสาธารณสขุอย่าง

เข้มงวด 

• (+) ไต้หวัน-จีนตงึเครียด หลังเคร่ืองบินรบจนี 25 ลาํละเมิดน่านฟ้าไต้หวันวันนี ้ กระทรวงกลาโหมไต้หวนัแถลงว่า เคร่ืองบินของกองทพัอากาศจีน

จํานวน 25 ลําได้ละเมิดเขตปอ้งกนัตนเองทางอากาศ (ADIZ) ของไต้หวนัในวนันี ้ซึง่รวมถึงเคร่ืองบินขบัไล ่18 ลํา และเคร่ืองบินทิง้ระเบิด 4 ลํา  เหตกุารณ์

ดงักล่าวถือเป็นการรุกลํา้น่านฟ้าของไต้หวนัครัง้ใหญ่ท่ีสดุของจีน นบัตัง้แต่ท่ีไต้หวนัเร่ิมรายงานความเคลื่อนไหวของกองทพัอากาศของจีนท่ีละเมิดเขต 

ADIZ นบัตัง้แตปี่ที่แล้ว 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึน้ นักลงทุนจับตาตัวเลขเงนิเฟ้อวันนี ้ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึน้ในวนันี ้ขณะท่ีนกัลงทนุจบั

ตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวนัพรุ่งนี ้ ณ เวลา 21.10 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 

1.68% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึน้สูร่ะดบั 2.35% 

• (-) ปธ.เฟดบอสตันคาดศก.สหรัฐแข็งแกร่งจากอานิสงส์นโยบายการเงนิ-การคลัง  นายเอริค โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา

บอสตนั กลา่ววา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะดีดตวัขึน้อย่างแข็งแกร่งในปีนี ้โดยได้แรงหนนุจากการใช้นโยบายทางการคลงั และการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน  

นอกจากนี ้นายโรเซนเกรนยงัระบวุา่ ตลาดแรงงานของสหรัฐยงัสามารถฟืน้ตวัขึน้ได้อีกมาก 

• (-) บิตคอยน์เฉียด 2,000,000 บาท ใกล้ All Time High ขานรับ Coinbase เข้าวอลล์สตรีท  บิตคอยน์ดีดตวัขึน้อย่างต่อเน่ืองในวนันี ้โดยพุ่งขึน้ 

2.6% แตะระดบั 61,229 ดอลลาร์ หรือราว 1,930,000 บาท ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือน ใกล้แตะระดบัสูงสดุเป็นประวติัการณ์ท่ี 61,742 

ดอลลาร์ที่ทําไว้เม่ือวนัที่ 13 มี.ค.  บิตคอยน์พุง่ขึน้ในวนันี ้ก่อนท่ี Coinbase Global Inc. ซึง่เป็นบริษัทที่เป็นแพลทฟอร์มซือ้ขายสกลุเงินดิจิทลัใหญ่ที่สดุใน

สหรัฐ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq ในวนัที่ 14 เม.ย. ซึง่ถือเป็นการจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐเป็นครัง้แรกของบริษัทในธุรกิจดงักล่าว และ

จะเป็นสญัญาณบง่ชีค้วามต้องการของนกัลงทนุสําหรับบริษัทสตาร์ทอพัในอตุสาหกรรมสกลุเงินดิจิทลั 

• (-) อนิเดยีไฟเขียววัคซีน Sputnik V เหตุมีประสิทธิภาพ 91.6% ป้องกันโควดิ  สื่อของอินเดียรายงานวา่ ทางการอินเดียได้ให้การอนมุติัการใช้วคัซีน 

Sputnik V ของรัสเซียแล้ว เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัไวรัสโควิด-19  ทัง้นี ้วคัซีน Sputnik V มีประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกนัไวรัสโค

วิด-19 และได้รับการอนุมัติจากประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศทัว่โลก  Sputnik V ถือเป็นวคัซีนต้านโควิด-19 ตวัที่ 3 ที่ได้รับการอนุมัติในอินเดีย 

หลงัจากที่มีการอนมุติัวคัซีน Covishield ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า และวคัซีน COVAXIN ของบริษัทภารัต ไบโอเทค 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 12 เม.ย.   ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ   
- - 

วนัองัคารที่ 13 เม.ย. ไมร่ะบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนมี.ค.   
330B 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
77.2 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
79.1 76.7 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   
98.2 95.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   
0.5% 0.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   
0.2% 0.1% 

วนัพธุท่ี 14 เม.ย. 16.00 น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   
-1.2% 0.8% 

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   
- - 

 21.30 น. สหรัฐฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -3.5M 

 23.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   
- - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 เม.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   
- - 

 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   
0.5% 0.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   
4.7% -2.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   
5.3% -3.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
40.0 51.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
703K 744K 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   
18.2 17.4 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมี.ค.   
75.6% 73.8% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   
2.7% -2.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจ   
0.5% 0.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยั โดย NAHB   
84 82 

วนัศกุร์ที่ 16 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2021   
18.3% 6.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   
1.75M 1.72M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   
1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
88.9 84.9 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 09 เมษายน 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


