
  

                     มีแรงซื้อเข้ามาหนุนให้ราคาขยับขึ้น ประเมิน
แนวต้านบริเวณ 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่าน 
ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับ 1,723-1,717 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์แต่ถ้าสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกได้ จะเกิดแรงซือ้
เพิม่ โดยแนวต้านถดัไปจะอยู่ที ่1,783  ดอลลารต์่อออนซ ์

14 เมษายน 2564 
 

สรุป  แมต้วัเลขเงินเฟ้อสหรฐั หรอืดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) จะออกมาดีเกินคาดในเดือนมี.ค. แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั(เฟด)ตอ้งปรบั
ขึน้ดอกเบีย้แต่อย่างใด จึงกดดนัใหบ้อนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงทดสอบระดบัต ่าสดุบริเว  1.611% จึงกดดนัใหด้ชันีดอลลารร์ว่งลงมาเคลื่อนไหวต ่ากว่า
ระดบั 92 จดุ และท าระดบัต ่าสดุบรเิว  91.68 จดุในระหว่างการซือ้ขายวนัพธุ ซึ่งเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค า นอกจากนี ้ปธน.ไบเดน ของสหรฐั ส่งผูแ้ทนของ
รฐับาลสหรฐั  เดินทางเยือนไตห้วนั เมื่อวันองัคาร (13 เม.ย.) ที่ผ่านมา หวงัป้องกนัภยัคกุคามจากจีน สะทอ้นความตงึเครยีดระหว่างสหรฐั-จีนที่เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็น
ปัจจยัหนนุราคาทองค า  ส  าหรบัคืนนี ้จะมีปัจจยัส าคญัที่น่าติดตาม คือ งานของ Economic Club of Washington ซึ่งนาย Jerome Powell ประธานเฟด มี
ก าหนดแถลงในงานดงักลา่วเวลา 23.00 น.ตามเวลาไทย หากถอ้ยแถลงยงัเป็นไปในเชิง Dovish Tone หรอืสนบัสนนุการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป ทัง้ใน
แง่ของการตรงึอตัราดอกเบีย้ในระดบัต ่า และไม่เรง่รบีลดวงเงิน QE  จะเป็นปัจจยักดดนัดอลลารแ์ละหนนุราคาทองค าเพิ่มเติม   ส าหรบัมมุมองต่อราคาทองค า  
หากราคายืนเหนือ 1,723-1,717 ดอลลารต์่อออนซแ์นะน าซือ้ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ)์  ส  าหรบัการท าก าไรแนะน ารอดบูรเิว แนวตา้น
บริเว  1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านใหท้ยอยขายท าก าไรเพื่อลดความเสี่ยง แต่หากผ่านได ้สามารถถือบางส่วนเพื่อลุน้ไปขายแนวตา้นถัดไป 
1,783  ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
14/04/2564 15:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,745.00 1,746.58 1.58 0.09 

Spot Silver ($) 25.32 25.50 0.18 0.71 

เงนิบาท (฿/$) 31.49 31.37 -0.12 -0.38 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 25,800 26,000 200 0.78 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.94 64.50 0.56 0.88 

ดชันดีอลลาร ์ 91.83 91.76 -0.07 -0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.1949 1.1964 0.00 0.13 

  ทีม่า : Aspen 

ทีม่า : Aspen 
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 (+) 'สหรัฐ - หลาย ปท.ทั่วโลก' ระงับวัคซีน 'J&J' เสี่ยงลิ่มเลือด 6 ดับ 1 ราย "สหรฐั แอฟรกิาใต ้อีย"ู สั่งระงบัฉีดวคัซีน "จอหน์สนั แอนด ์

จอหน์สนั" ชั่วคราว หลงัพบรายงานเสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนั 6 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ในกลุ่มผูไ้ดร้บัวคัซีนดงักล่าวในสหรฐั ส านกัข่าวบีบีซี 

รายงานว่า สหรฐั แอฟรกิาใต ้สหภาพยโุรป (อีย)ู สั่งระงบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) เป็นการชั่วคราว หลงั

พบรายงานภาวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตนั ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี ) และส านักงานอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรฐั ออกแถลงการ ์

รว่มกนัในวานนี ้(13 เม.ย.) ประกาศเก่ียวกบัขอ้แนะน าใหส้หรฐัระงบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัชั่วคราว ในระหว่างที่ทัง้

สองหน่วยงานก าลงัตรวจสอบกร ีการเกิดลิ่มเลือดอดุตนัที่อาจเป็นอนัตรายในผูห้ญิง 6 คน และเสียชีวิต 1 ราย ในกลุม่ผูไ้ดร้บัการฉีดวคัซีนจอหน์

สนั แอนด ์จอหน์สนั มากกวา่ 6.8 ลา้นโดสแลว้ในสหรฐั "พบผูท้ี่ฉีดวคัซีน 6 รายเป็นผูห้ญิงอายรุะหว่าง 18 - 48 ปีโดยมีอาการปรากฏขึน้ 6 - 13 วนั

หลงัการฉีดวคัซีน" แถลงการ เ์อฟดีเอสหรฐั ระบุ  ในแถลงการ เ์อฟทีเอระบุว่า ช่องทางการกระจายวคัซีนของรฐับาลกลาง รวมถึงสถานที่ฉีด

วคัซีนที่เป็นจดุใหญ่ๆ จะระงบัการใชว้คัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั และคาดว่ารฐัต่างๆ ตลอดจนผูใ้หบ้รกิารฉีดวคัซีนรายอื่นๆ จะปฏิบตัิตาม

เช่นเดียวกัน  สหรฐัไดป้รบัแผนการฉีดวคัซีนโดยเร็วเพ่ือใหป้ระชาชนที่มีก าหนดเขา้รบัการฉีดวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั เปลี่ยนมาฉีด

วคัซีนของไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์าแทน ข ะเดียวกนั อียไูดร้ะงบัการเปิดตวัโครงการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัชั่วคราว เดิมจะ

เริ่มในสปัดาหนี์ ้เน่ืองจากพบรายงานผลขา้งเคียงหลงัการฉีดวคัซีนจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัในสหรฐั มีอาการคลา้ยกบัผูไ้ดร้บัวคัซีนของแอสตรา้

เซนเนกา้ 

 (+) ‘ไบเดน’ ส่งผู้แทนเยือนไต้หวัน หวังป้องภัยคุกคามจากจีน ประธานาธิบดีโจ ไบเดน สง่นายครสิ ด็อดดอ์ดีตวฒุิสมาชิกนายรชิารด์ อารม์ิ

เทจ และนายเจมส ์สไตนเ์บิรก์อดีตรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรฐั เป็นผูแ้ทนรฐับาลเดินทางเยือนไตห้วนั เมื่อวนัองัคาร (13 

เม.ย.) ถือเป็นการส่งสญัญา ส่วนตวัจากประธานาธิบดีสหรฐัที่จะช่วยปกป้องไตห้วนั ดา้นกระทรวงการต่างประเทศไตห้วนั แถลงว่า ค ะผูแ้ทน

สหรฐัจะเดินทางถึงสนามบนิซงชานในกรุงไทเปในวนัพธุ (14 เม.ย.)และเขา้พบประธานาธิบดีไช ่อิงเหวิน ในเชา้วนัพฤหสับดี (15 เม.ย.) การสง่ค ะ

ผูแ้ทนเยือนไตห้วนัครัง้นี ้มีขึน้ในช่วงที่กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัก าลงัออกแนวทางปฏิบตัิใหม่ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่อเมริกันสามาร ถพบปะกับ

เจา้หนา้ที่ไทเปไดอ้ยา่งเป็นอิสระมากขึน้ เพ่ือกระชบัความสมัพนัธใ์นชว่งท่ีจีนยกระดบักิจกรรมทางทหารรอบเกาะไตห้วนั 

 (+) นิกเกอิปิดลบ 0.44% กังวลข่าววัคซีน-เงินเยนแข็งค่า  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปรบัตวัลดลงวนันี ้เน่ืองจากนักลงทุนมีความกงัวล

หลงัจากสหรฐัระงบัการใชว้คัซีนตา้นโควิด-19 ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั อนัเน่ืองมาจากกร ีการพบลิ่มเลือดอดุตนัที่เป็นอนัตรายในผูท้ี่

ไดร้บัวัคซีนของบริษัท ข ะที่เงินเยนแข็งค่าขึน้ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันตลาด ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดที่ 29,620.99 จุด ลดลง 

130.62 จดุ หรอื 0.44% 

 (-)  สิงคโปรเ์ผยจดีพีQี1/64 ขยายตัว 0.2%  กระทรวงการคา้และอตุสาหกรรมสงิคโปรเ์ปิดเผยรายงานเบือ้งตน้ในวนันีร้ะบวุา่ ผลติภ ัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาส 1/2564 ขยายตวั 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งมากกว่าการคาดการ ข์องนกัวิเคราะหท์ี่คาดไวว้่าจะหดตวัลง 

0.2%และเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส จีดีพีสิงคโปรข์ยายตัว 2% รายงานระบุว่า เศรษฐกิจสิงคโปรไ์ดร้บัปัจจัยหนุนจากภาคการผลิต ในข ะที่

เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลงัคุมการแพร่ระบาดไดแ้ละมีความคืบหนา้ในการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ดี นักวิเคราะหม์องว่า สิ งคโปร์

จ  าเป็นตอ้งอาศยัความตอ้งการจากตา่งประเทศและตอ้งเปิดพรมแดนเพ่ือใหเ้ศรษฐกิจเติบโตตอ่ไปไดม้ากกวา่นี ้

 

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.   88B** 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   66.3** 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   70.7** 76.7 

 17.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   98.2** 95.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ีค.   0.6%** 0.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   0.3%** 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 ์   -2.4 -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 ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดอืนมี.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 ผลิตภ ัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 คาดการ ค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   88.9 84.9 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการ อ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

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

 
 

 


