
  

                     ราคาพยายามทรงตัวเหนือ 1,731 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์จึงยังมีแนวโน้มขยับขึน้ แต่หากแรงซือ้เร่ิมจ ากัดและราคา
ไม่สามารถขึ้นผ่านแนวต้าน 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้
ระวังแรงขายท าก าไร อย่างไรก็ตามหากหลุดแนวรับแรกให้ระวัง
การอ่อนตัวลงต่อของราคา 

12 เมษายน 2564 
 

สรุป  ความตอ้งการทองค าทางกายภาพ (Physical Demand) ในอินเดียที่เพิ่มสงูขึน้ ช่วยพยงุราคาทองค าไว ้เมื่อสื่อต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า 
อินเดียน าเขา้ทองค าสงูถึง 98.6 ตนัในเดือนมี.ค. ซึ่งเพิ่มขึน้กว่า 7 เท่าเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แลว้ที่ระดบั 13 ตนั และยงัเป็นสถิติการน าเขา้สงูสดุใน
รอบเกือบ 2 ปี เน่ืองจากการปรบัตวัลงของราคาทองค าไดช้่วยกระตุ้นความตอ้งการเครื่องประดบัในช่วงฤดกูาลแต่งงานของอินเดียที่ก  าลงัจะมาถึง อย่างไรก็
ตาม การที่ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 พุ่งสงูขึน้ และมาตรการป้องกนัโรคในบางรฐัของอินเดียนัน้ ไดส้รา้งความวิตกกงัวลใหก้บัผูผ้ลิตเครื่องประดบัว่ายอดขายอาจ
ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย โดยเฉพาะในรฐัมหาราษฏระซึง่เป็นตลาดทองค าที่ใหญ่ที่สดุในประเทศนัน้ ไดข้อความรว่มมือใหป้ระชาชนที่ไม่มีกิจจ าเป็น อาศยัอยู่แต่
ในที่บา้นตลอดเดือนเม.ย. ดงันัน้ การระบาดของโควิด-19อาจสง่ผลใหอ้ปุสงคท์องค ากายภาพจากฝ่ังอินเดียซึง่เป็นประเทศผูซ้ือ้ทองรายใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
โลกรองจากจีนลดลง ส่งผลใหร้าคาทองค าฟ้ืนตวัขึน้ไดใ้นระดบัจ ากัด   ส าหรบัมมุมองต่อราคาทองค า หากตลอดวนัราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,731 
ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแกรง่ สามารถรอขายท าก าไรหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้นโซน 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ยืนแนวรบัแรกไม่อยู่ ประเมิน
แนวรบัถดัไปโซน 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

12/04/2564 15:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,743.10 1,737.65 -5.45 -0.31 

Spot Silver ($) 25.24 25.06 -0.18 -0.71 

เงนิบาท (฿/$) 31.45 31.55 0.10 0.30 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 25,950 26,000 50.00 0.19 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.95 62.75 -0.20 -0.32 

น า้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.20 92.29 0.09 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.1900  1.1879  -0.0021  -0.1800  

  ทีม่า : Aspen 

ทีม่า : Aspen 

 

 1,731  1,717  1,696 

 1,767  1,783  1,800 

 

 



 

 

 (+) รัฐจอรเ์จยีระงบัฉีดวัคซีน ‘จอหน์สันแอนดจ์อหน์สัน’ ช่ัวคราว หลังมีผู้แสดงอาการไม่พึงประสงค ์  ส านกัข่าว The Associated Press 
รายงานวา่ ทางการสาธารณสขุของรฐัจอรเ์จียระงบัการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (Johnson & Johnson)ชั่วคราว ที่
จุดบริการวคัซีนแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของรฐั หลงัจากเมื่อวนัพธุ มีผูร้บัวคัซีน 8 คนแสดง “อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า” หลงัไดร้บัวคัซีน  
นอกจากนี ้ยงัมีรายงานผูม้ีอาการไม่พงึประสงคห์ลงัไดร้บัวคัซีนสตูรนีใ้นอีกอย่างนอ้ย 3 รฐั คือ รฐันอรท์แคโรไลนา รฐัไอโอวา และรฐัโคโลราโด โดยมีผู้
เป็นลมหลายคนหลงัไดร้บัวคัซีนในรฐันอรท์แคโรไลนาและรฐัจอร์เจีย  ในวนัศกุร ์ส  านกังานสาธารณสขุของรฐัจอรเ์จียระบวุ่า หนึ่งในผูม้ีอาการ 8 รายที่
ไดร้บัวคัซีนในเมืองคมัมิง รฐัจอรเ์จีย ไดร้บัประเมินอาการในโรงพยาบาลและแพทยอ์นญุาตใหอ้อกจากโรงพบาบาลแลว้ ส่วนผูม้ีอาการที่เหลื ออีก 7 คน
นัน้ แพทยไ์ดส้ั่งใหอ้ยู่รอเฝา้ระวงัอาการสกัพกั ก่อนจะอนญุาตใหกลบับา้นได ้โดยรฐัจอรเ์จียระงบัการฉีดวคัซีนสตูรดงักลา่วเพ่ือ “เฝา้ระวงัภยัไวก่้อน”  ดร. 
แคทลีน ทมูีย ์ผูอ้  านวยการใหญ่ของส านกังานสาธารณสขุรฐัจอรเ์จีย ระบวุ่า ยงัไม่มีเหตผุลใหเ้ช่ือว่าวคัซีนสตูรนีม้ีความผิกปกติ และผู้ที่ไดร้บัวคัซีนแลว้ก็
ไม่ควรวิตกกังวล โดยทางส านกังานก าลงัหาสาเหตอุยู่ว่า อาการดงักล่าวเกิดจากอะไร รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ เช่น อณุหภมูิความรอ้นในสถานที่ ฉีดวีคซีน  
ทัง้นี ้เจา้หนา้ที่สาธารณสขุยงัระบดุว้ยว่า ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) ก าลงัสืบสวนเหตผุูแ้สดงอาการไม่พงึประสงคใ์น 4 รฐัดงักล่าว
อยู่ 

 (+) อนิเดยีน าเข้าทองค าเดอืนม.ีค.พุง่สูงสุดในรอบเกอืบ 2 ปี รับดมีานดฟ้ื์นตวั  สื่อตา่งประเทศรายงานโดยอา้งแหลง่ข่าวว่า อินเดียน าเขา้ทองค า
ในปรมิาณสงูถึง 98.6 ตนัในเดือนมี.ค. ซึ่งเพิ่มขึน้กว่า 7 เท่าเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่แลว้ที่ระดบั 13 ตนั และยงัเป็นสถิติการน าเขา้สงูสดุในรอบ
เกือบ 2 ปี เน่ืองจากการปรบัตวัลงของราคาทองค าไดช้่วยกระตุน้ความตอ้งการเครื่องประดบัในช่วงฤดกูาลแต่งงานของอินเดียที่ก  าลงัจะมาถึง   ยอด
น าเขา้ทองค าจากตา่งประเทศปรบัตวัขึน้กวา่ 7 เทา่ แตะที่ระดบั 98.6 ตนัในเดือนมี.ค. เทียบกบัระดบัของปีก่อนหนา้ที่ 13 ตนั หรอืสงูที่สดุนบัตัง้แต่เดือน
พ.ค. 2562  สว่นในช่วงไตรมาส 1/2564 อินเดียน าเขา้ทองค าเพิ่มขึน้มากกว่า 2 เทา่ แตะที่ระดบัเกือบ 190 ตนั  ราคาทองฟิวเจอรข์องอินเดียรว่งลง 17% 
จากระดบัสงูสดุที่เคยท าไวใ้นเดือนส.ค. 2563 ซึ่งกระตุน้ความตอ้งการใชท้องค าในช่วงฤดกูาลที่ชาวอินเดียนิยมแต่งงาน รวมถึงเทศกาลอกัษยาตรตีิยาที่
จะมีขึน้ในเดือนหนา้ อนัเป็นเทศกาลที่ชาวอินเดียนิยมซือ้ทองค าเพื่อความเป็นสิรมิงคลตามความเช่ือของศาสนาฮินดู  อย่างไรก็ตาม การที่ยอดผูต้ิดเชือ้
โควิด-19 พุ่งสูงขึน้ และมาตรการป้องกันโรคในบางรฐัของอินเดียนัน้ ไดส้รา้งความวิตกกังวลใหก้ับผูผ้ลิตเครื่องประดบัว่ายอดขายอาจไม่เป็นไปตา ม
เป้าหมาย โดยเฉพาะในรฐัมหาราษฏระซึ่งเป็นตลาดทองค าที่ใหญ่ที่สดุในประเทศนัน้ ไดข้อความร่วมมือใหป้ระชาชนที่ไม่มีกิจจ าเป็น อาศยัอยู่แต่ในที่
บา้นตลอดเดือนเม.ย. 

 (-) ผู้แทนสหรัฐเตรียมเดนิทางเยอืนจีนสัปดาหนี์ ้หวังร่วมมือแก้ปัญหาโลกร้อน  นายจอหน์ เคอรร์ี ผูแ้ทนพิเศษว่าดว้ยประเด็นสภาพภมูิอากาศ
ของสหรฐั จะเขา้พบกบันายเซี่ย เจิน้หวั ผูแ้ทนพิเศษดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศของจีนในสปัดาหนี์ ้เพื่อหารือเก่ียวกบัประเด็นภาวะโลกรอ้น 
โดยการประชุมดงักล่าวจะจัดขึน้ที่เมืองเซี่ยงไฮ้  นายเคอรร์ีจะเขา้หารือกับนายเซี่ย ในทริปการเดินทางเยือนจีนครัง้แรกของเจา้หนา้ที่ระดับสูงของ
รฐับาลปธน.โจ ไบเดน นบัตัง้แตค่ณะบรหิารของปธน.ไบเดนเขา้รบัต าแหน่งในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา  ก่อนหนา้นี ้นายไบเดนไดใ้หค้  ามั่นว่า การแกไ้ขปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศคือสิ่งที่รฐับาลสหรฐัใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบั 1 โดยคาดว่าผูแ้ทนพิเศษของสหรฐัจะหารอืถึงแนวทางความรว่มมือกบั
จีน ซึง่เป็นประเทศที่ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์งูที่สดุในโลก 

 (-) อนิเดยีแซงหน้าบราซลิเป็นประเทศตดิเชือ้โควดิสูงอันดบั 2 ของโลก  กระทรวงสาธารณสขุอินเดียเปิดเผยในวนันีว้่า ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 
พบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 รายใหมเ่พิ่มอีก 168,912 ราย สง่ผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้พุง่ขึน้แตะ 13,527,717 ลา้นราย และแซงหนา้บราซิลขึน้เป็นประเทศที
มียอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 สงูสดุเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากสหรฐั  ขณะเดียวกนั อินเดียพบผูเ้สียชีวิตเพิ่มอีก 904 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้
เป็น 170,179 ราย  ทัง้นี ้นบัเป็นวนัที่ 6 ติดต่อกนัที่จ  านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัในอินเดียเพิ่มขึน้มากกว่า 100,000 ราย  รายงานระบวุ่า จ านวนผูต้ิดเชือ้ราย
ใหม่ในอินเดียที่มีการรายงานในวนันี ้ถือเป็นจ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัที่สูงที่สุดนบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศ ขณะที่จ  านวน
ผูเ้สียชีวิตถือเป็นสถิติเพิ่มขึน้รายวนัสงูที่สดุในปีนี ้

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 12 เม.ย. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

วนัองัคารที่ 13 เม.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการคา้เดือนมี.ค.   330B 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   77.2 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   79.1 76.7 

 17.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   98.2 95.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ีค.   0.5% 0.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   0.2% 0.1% 

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

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.5M 

 23.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ีค.   0.5% 0.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   4.7% -2.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดอืนมี.ค.   5.3% -3.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   40.0 51.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   703K 744K 

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

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมี.ค.   75.6% 73.8% 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยั โดย NAHB   84 82 

วนัศกุรท์ี่ 16 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2021   18.3% 6.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.75M 1.72M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือนก.ค.   1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   88.9 84.9 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก  ปานกลาง   นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 09 เมษายน  ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


