
  

                     มีแรงขายสลับเข้ามาเพิ่ม ขึ้น หากราคา
ทองค าไม่หลุด 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตัวขึน้ 
ประเมินแนวต้าน 1,744-1,746 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลุด
แนวรับแรกแนวรับถัดไปอยู่ที ่1,700-1,696 ดอลลารต์่อออนซ ์

13 เมษายน 2564 
 

สรุป  แมค้วามตงึเครยีดระหว่างประเทศจะเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค า  เมื่อ ‘ไตห้วนั’ ระบวุ่า ‘จีน’ ส่งเครื่องบินจ านวน 25 ล  ารวมถึงเครื่องบินขบัไล่ เครื่องบิน
ทิง้ระเบิด ลกุล า้เขา้มายงัเขตแสดงตนเพื่อการป้องกนัภยัทางอากาศ (ADIZ) เมื่อวนัที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทองค าถกูลดความน่าสนใจลง เมื่อบิต
คอยนท์ะยานขึน้ท านิวไฮในวนันี ้ก่อนที่ Coinbase Global Inc. ซึ่งเป็นบรษัิทที่เป็นแพลทฟอรม์ซือ้ขายสกลุเงินดิจิทลัใหญ่ที่สดุในสหรฐั จะเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ Nasdaq ในวนัพรุง่นี ้(14 เม.ย.) ซึ่งถือครัง้แรกที่บรษัิทในธุรกิจดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหุน้สหรฐั และเป็นสญัญาณบ่งชีถ้ึงความตอ้งการของ
นกัลงทนุส าหรบับรษัิทสตารท์อพัในอตุสาหกรรมสกลุเงินดิจิทลั  นอกจากนี ้ทองค าเผชิญแรงขายท าก าไร เน่ืองจากบอนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี ดีดตวัขึน้อย่าง
แข็งแกรง่เขา้ใกลร้ะดบั 1.7% อีกครัง้ ขณะที่นกัลงทนุรอจบัตาการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐั ในส่วนของดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งจะเปิดเผยวนันี ้จึง
แนะน าติดตามการเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อสหรฐัอย่างใกลชิ้ด  ส าหรบัมมุมองต่อราคาทองค า เนน้เก็งก าไรระยะสัน้ หากราคาย่อตวัลงมาไม่หลดุบรเิวณแนวรบั 
1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ จงึเป็นจงัหวะเขา้ซือ้เก็งก าไร และทยอยขายท าก าไรเมื่อราคาทองค าไมผ่่านโซน 1,744-1,746 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

13/04/2564 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,732.40 1,728.00 -4.40 -0.25 

Spot Silver ($) 24.81 24.96 0.15 0.60 

เงนิบาท (฿/$) 31.50 31.56 0.06 0.17 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,000 25,800 -200 -0.77 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.16 63.49 0.33 0.52 

ดชันดีอลลาร ์ 92.09 92.16 0.08 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.1915 1.1902 0.00 -0.11 

  ทีม่า : Aspen 

ทีม่า : Aspen 

 

 1,717  1,696  1,687 

 1,746  1,767  1,783 

 

 



 

 

 (+) ‘ไต้หวัน’ แฉ ‘จีน’ ส่งเคร่ืองบินลุกล า้น่านฟ้า สูงเป็นประวัติการณ ์ส านกัข่าวบีบีซีรายงานว่า กระทรวงกลาโหมไตห้วนัเปิดเผยมีเครื่องบิน

จ านวน 25 ล  ารวมถึงเครื่องบินขบัไล่ เครื่องบินทิง้ระเบิดไดล้กุล า้เขา้มายงัเขตแสดงตนเพ่ือการปอ้งกนัภยัทางอากาศ (ADIZ) เมื่อวนัที่ 12 เม.ย.ที่

ผ่านมา  “การรุกรานครัง้นี ้เป็นเป็นครัง้ใหญ่ที่สดุและเกิดขึน้หลงัจากที่สหรฐัเตือนใหร้ะวงัจีนจะแสดงความแข็งกรา้วมากขึน้ ” กลาโหมไตห้วนั ระบ ุ

และกลา่วว่า ไตห้วนัไดส้่งเครื่องบินรบขึน้บินสกดักัน้และเตือนเครื่องบินจีน รวมทัง้เตรียมมิสไซลใ์หเ้ตรียมพร้อม ในการเฝา้ตรวจเครื่องบินของจีน  

ในเหตกุารณล์า่สดุ จีนไดป้ฏิบตัิการดา้นการบินส่งเครื่องบินขบัไลจ่  านวน 18 ล  า และเครื่องบินทิง้ระเบิดที่สามารถติดหวัรบนิวเคลียรจ์  านวน 4 ล  า

เครื่องบินปราบเรือด าน า้ 2 ล  า และเครื่องบินตรวจการณล์ว่งหนา้ 1 ล  า ซึง่เป็นการรุกล า้ของเครื่องบินจีนจ านวนมากที่สดุ อย่างไรก็ตาม จีนมองว่า 

ไตห้วนัเป็นสว่นหนึ่งของประเทศ ขณะที่ไตห้วนัตอ้งการปกปอ้งอธิปไตยภายใตด้ินแดนตนเอง ก่อนหนา้นี ้จีนไดม้ีภารกิจบินราดตระเวณในน่านน า้

สากลอยูห่ลายครัง้ บรเิวณพืน้ที่ทางตอนใตข้องไตห้วนั และหมูเ่กาะปราตสัดินแดนที่อยูภ่ายใตไ้ตห้วนัทางทะเลจีนใต ้

 (+) ออสเตรเลียพบผู้ป่วยลิ่มเลือดอุดตันรายที ่2 หลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของออสเตรเลีย 

(TGA) เปิดเผยในวนันีว้า่ พบผูป่้วยที่มีอาการลิ่มเลือดอดุตนัหลงัฉีดวคัซีนของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้เป็นรายที่ 2 โดยผูป่้วยรายนีเ้ป็นหญิงวยั 40 ปี 

และขณะนีย้งัคงรบัการรกัษาในโรงพยาบาล  คณะที่ปรกึษาของ TGA ไดป้ระชมุรว่มกนัและไดข้อ้สรุปในวนันีว้่า ผูป่้วยที่มีอาการลิ่มเลือดอดุตนัราย

ที่ 2 นี ้มีความเก่ียวขอ้งกบัการฉีดวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ และเป็นอาการขา้งเคียงท่ีคลา้ยกบัผูป่้วยที่พบในยโุรป 

 (+) เซีย่งไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 16.48 จุด กังวลจนีคุมศก.หลังข้อมูลการค้าแกร่ง ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสติตลาดหุน้จีนปิดลบติดต่อกนัเป็นวนัที่ 3 

ในวนันี ้โดยหุน้กลุ่มการเงินและกลุม่สินคา้ผูบ้รโิภคดิ่งลงหลกัสดุ เน่ืองนกัลงทนุกงัวลว่า ขอ้มลูการคา้ที่แข็งแกรง่ของจีนอาจเป็น ปัจจยัที่ผลกัดนัให้

ทางการจีนออกมาตรการควบคมุเศรษฐกิจ  ส  านกัขา่วซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสติ ปิดที่ 3,396.47 จดุ ลดลง 16.48 จดุ หรอื -0.48% 

 (-) นิกเกอิปิดบวก 212.88 จุด รับแรงช้อนซือ้-ผลประกอบการสดใส ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดพุ่งขึน้ในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุชอ้นซือ้

หุน้ที่ร่วงลงเมื่อวานนี ้ซึ่งรวมถึงหุน้กลุ่มสินเช่ือผูบ้ริโภค นอกจากนี ้ตลาดยังไดปั้จจัยหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจด

ทะเบียน  ส  านกัขา่วเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดที่ 29,751.61 จดุ เพิ่มขึน้ 212.88 จดุ หรอื +0.72% 

 (-) บิตคอยน์พุ่งท านิวไฮที่ 62,678 ดอลลาร ์ขานรับบริษัทเอกชนสนใจสกุลเงินคริปโต บิตคอยนท์ะยานขึน้ท านิวไฮในวันนี ้ก่อนที่ 

Coinbase Global Inc. ซึง่เป็นบรษัิทที่เป็นแพลทฟอรม์ซือ้ขายสกลุเงินดิจิทลัใหญ่ที่สดุในสหรฐั จะเขา้จดทะเบียนในตลาดหุน้ Nasdaq ในวนัพรุง่นี ้

(14 เม.ย.) ซึ่งถือครัง้แรกที่บริษัทในธุรกิจดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหุน้สหรฐั และเป็นสญัญาณบ่ง ชีถ้ึงความตอ้งการของนักลงทุนส าหรบั

บรษัิทสตารท์อพัในอตุสาหกรรมสกลุเงินดิจิทลั ณ เวลา 15.44 น. ราคาบิตคอยนพ์ุง่ขึน้ 2,667 ดอลลาร ์หรอื 4.44% แตะที่ 62,678 ดอลลาร ์ซึง่เป็น

ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ นอกจากนี ้บติคอยนย์งัไดปั้จจยับวกจากการที่บรษัิทขนาดใหญ่ เช่น เทสลา, มาสเตอรก์ารด์, โกลดแ์มน แซคส,์ มอร์

แกน สแตนลีย ์และแบงก ์ออฟ นิวยอรก์ เมลลอน คอรป์ ซึ่งเป็นธนาคารเก่าแก่ที่สดุของสหรฐั ใหก้ารยอมรบัในบิตคอยนม์ากขึน้ ขณะเดียวกัน มี

รายงานว่า บริษัท เรนาสโซ มอเตอร ์ซึ่งเป็นตวัแทนจ าหน่ายซูเปอรค์าร ์ลมัโบรกิ์นี ในประเทศไทย ไดเ้ปิดรบัการช าระเงินซือ้รถยนตด์ว้ยบิทคอยน ์

และสกลุเงินครปิโตอื่นๆ 

 (+/-) "ไบเดน" ร่วมประชุมผู้บริหารบริษัทยักษใ์หญ่ หารือแนวทางแก้ปัญหาชิปขาดแคลน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐั และ

เจา้หนา้ที่ของท าเนียบขาว ไดจ้ดัการประชมุทางออนไลนร์ว่มกบับรรดาผู้บรหิารของบรษัิทรายใหญ่ 19 แห่งในวนัจนัทร ์(12 เม.ย.) ตามเวลาสหรฐั 

เพ่ือหารอืเก่ียวกบัปัญหาขาดแคลนชิปทั่วโลกซึง่ก าลงัสง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่กลุม่ผูผ้ลติรถยนตข์องสหรฐั 

 

 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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.   88B** 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 ้

 
 

 


