
  

                     ราคาทองค าเกดิแรงซือ้เกง็ก าไรระยะส้ันเมื่อราคา
อ่อนตัวลง ระหว่างวันราคาทรงตัวเหนือ  1,723-1,717 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์จึงมีแรงซือ้เข้ามาพยุงราคาไว้ เบือ้งต้นมีแนวต้านระยะส้ัน
ที่ 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านอาจเกิดแรงขายท า
ก าไร แต่หากยนืได้แขง็แกร่งคาดมแีรงซือ้เข้ามาเพิม่ขึน้ 

 

15 เมษายน 2564 
 

สรุป  ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.18% สู่ระดบั 91.54 ในระหว่างการซือ้
ขายวนันี ้ โดยดอลลารต์อบรบัเชิงลบ หลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) โดยเขาไดก้ล่าวสนุทรพจนท์ี่สมาคมเศรษฐกิจแห่งวอชิงตนั
เมื่อคืนที่ผ่านมาว่า เฟดจะด าเนินการทีละขัน้ตอนเพื่อลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ลงดว้ยการปรบัลดการซือ้พนัธบตัรรายเดือนก่อนที่เฟดจะ
พิจารณาถึงเรือ่งการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในอนาคต ซึง่เป็นการส่งสญัญาณว่าเฟดจะยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเป็นเวลาอีกหลายเดือน  นอกจากนี ้
เสน้ทางการฟ้ืนเศรษฐกิจโลก ยงัคงเผชิญกบัความวิตกเก่ียวกบัการระบาดของโควิด-19 และปัญหาเก่ียวกบัการฉีดวคัซีนที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ประเทศ "เดนมารก์" ได้
สั่งยกเลิกการใชว้คัซีนแอสตรา้เซนเนกา้ทัง้หมด ท่ามกลางกระแสข่าวเช่ือมโยงเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดอดุตนั ขณะที่ “ญ่ีปุ่ น” จ่อยกเลิกโตเกียวโอลิมปิกฤดรูอ้น หาก
สถานการณโ์ควิดแย่ลง จึงกระตุน้แรงซือ้ทองค าเมื่อราคาอ่อนตวัลง  จึงแนะน าพิจารณาซือ้หากราคาทองค ายืนเหนือโซน 1,723-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื่อ
รอปิดสถานะท าก าไรในบรเิวณ 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซห์ากราคายงัยืนไดไ้ม่แข็งแกรง่ แต่หากยืนไดส้ามารถถือบางส่วนเพื่อชะลอไปท าก าไรที่บรเิวณ
แนวตา้นถดัไป 
 
 
 ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15/04/2564 15:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,736.00 1,747.03 11.03 0.64 

Spot Silver ($) 25.36 25.57 0.21 0.83 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.18 -0.12 -0.37 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.28 66.29 0.01 0.02 

ดชันดีอลลาร ์ 91.64 91.63 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1979 1.1984 0.00 0.04 

  ทีม่า : Aspen 

ทีม่า : Aspen 

 

 1,717 1,696 1,687 

 1,767 1,783 1,800 

 

 



 

 

 (+)  วัคซีนอ็อกซฟ์อรด์-แอสตร้าเซนเนก้า กับผลข้างเคียงทีพ่งึระวัง ความวิตกกงัวลที่มีต่อวคัซีนตา้นโควิด-19 ของอ็อกซฟ์อรด์-แอสตรา้เซน

เนกา้ ก าลงัเพิ่มขึน้ทกุขณะ โดยล่าสดุ เดนมารก์กลายเป็นชาติแรกในยโุรปที่ตดัสินใจยกเลิกการใชว้คัซีนชนิดนีอ้ย่างถาวร จากความเป็นไ ปไดว้่า

อาจท าใหเ้กิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนั เมื่อสปัดาหท์ี่แลว้ ส  านกังานการแพทยย์โุรป (European Medicines Agency หรือ EMA) ประกาศว่ามีความ

เป็นไปไดว้่าวคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้เช่ือมโยงกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตนั แต่ความเสี่ยงของประชาชนที่ติดเชือ้โควิด -19 แลว้เสียชีวิตมีสงูกว่ามาก 

ขณะที่หน่วยงานก ากบัดแูลดา้นยาและผลติภณัฑเ์พ่ือสขุภาพ (MHRA) ของสหราชอาณาจกัร ก็ระบวุา่ประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากการฉีดวคัซีนชนิดนีม้ี

มากกว่าความเสี่ยงส าหรบัประชากรส่วนใหญ่ ที่ผ่านมา หลายประเทศในยุโรปไดส้ั่งระงบัการใชว้คัซีนนีเ้ป็นเวลาสัน้ ๆ แต่ก็ใหก้ลบัมาใช้ แลว้กับ

ประชากรสงูอาย ุMHRA ก าลงัตรวจสอบกรณีพบผูเ้กิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนัหลังจากเพิ่งไดร้บัการฉีดวคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้ในสหราชอาณาจกัร 

การตรวจสอบพบวา่ผูป่้วย 79 คน (2 ใน 3 เป็นผูห้ญิง) เกิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนัหลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซีนเข็มแรก ในจ านวนนี ้19 คนเสียชีวิต 

 (+) เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 17.73 จุด วิตกจีนคุมเข้มนโยบายการเงนิ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุ

วิตกเก่ียวกบัการคมุเขม้นโยบายการเงินก่อนการเปิดเผยขอ้มลู GDP ไตรมาสแรกของจีนในวนัพรุง่นี ้ส  านกัขา่วซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพ

สิตปิดที่ 3,398.99 จดุ ลดลง 17.73 จดุ หรือ -0.52% นกัวิเคราะหแ์ละเทรดเดอรร์ะบวุ่า การเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที่สดใสของจีนจะเพิ่มแนวโนม้

การคมุเขม้นโยบายการเงิน ผลส ารวจของรอยเตอรบ์ง่ชีว้า่ เศรษฐกิจจีนมีแนวโนม้ขยายตวัสงูเป็นประวตัิการณถ์งึ 19% ในไตรมาสแรกของปีนี ้

 (+) ญี่ปุ่นจ่อยกเลิกโตเกยีวโอลิมปิกฤดูร้อน หากสถานการณโ์ควิดแย่ลง  นายโตชิฮิโร นิไก เลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) เปิดเผย

ในวนันีว้า่ ญ่ีปุ่ นอาจยกเลิกการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในฤดรูอ้นนี ้หากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 เลวรา้ยลง "หากเป็นไปไม่ไดท้ี่จะ

จัดการแข่งขัน ก็ควรจะยกเลิก" นายนิไก ผูน้  าสูงสุดอันดับ 2 ของพรรค LDP กล่าว "อะไรคือจุดส าคัญของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหากตอ้ง

รบัผิดชอบกบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 เราจะตอ้งตดัสนิใจในจดุนัน้" 

 (-) นิกเกอิปิดบวก 21.70 จุด จับตาบริษัทญี่ปุ่นเผยผลประกอบการ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดปรบัตวัขึน้เล็กนอ้ยในวนันี ้ขณะที่นัก

ลงทุนรอบรรดาบริษัทญ่ีปุ่ นรายใหญ่เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี ้และตลาดแทบไม่ไดร้บัผลกระทบจากรายงานข่าวที่ว่า 

เจา้หนา้ที่ระดบัสูงของพรรครฐับาลญ่ีปุ่ นระบุว่า อาจยกเลิกการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก เน่ืองจากจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ยงัคงเพิ่มขึน้ใน

ประเทศ ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดบั 29,642.69 จดุ เพิ่มขึน้ 21.70 จดุ หรือ +0.07% หุน้ที่ปรบัตวัขึน้ในวนันีน้  าโดย

กลุม่ขนสง่ทางทะเล, กลุม่เหมืองแร ่รวมถงึกลุม่ผลติภณัฑน์ า้มนัและถ่านหิน 

 (+/-) แบงกช์าติเกาหลีใต้ตรึงดอกเบีย้ 0.5% เล็งฟ้ืนศก.-หวั่นโควิดระบาดรอบ 4 ธนาคารกลางเกาหลีใต ้(BOK) ประกาศตรงึอตัราดอกเบีย้

ซือ้คืนพนัธบตัรอาย ุ7 วนัที่ระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณท์ี่ 0.50% ในวนันี ้ซึ่งเป็นการตรงึอตัราดอกเบีย้ต่อเน่ืองมาตัง้แต่เดือนพ.ค. 2563 ขณะที่

เศรษฐกิจยงัคงทรุดตวัลงจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระบาด การที่ BOK ลงมติตรงึอตัราดอกเบีย้ในวนันีน้ัน้ สอดคลอ้งกบัผลส ารวจของสมาคม

การลงทนุดา้นการเงินเกาหลี (KFIA) ซึง่สอบถามความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 100 คน โดยทัง้หมดคาดการณไ์วว้่า BOK จะมีมติตรงึอตัราดอกเบีย้

นโยบายในวนันี ้แมก้ารเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาบ่งชีถ้ึงสญัญาณการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ แต่ BOK ก็ยงัคงลงมติตรงึอตัราดอกเบีย้ 

เน่ืองจากจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงู ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกาหลีใตร้ายงานผูต้ิดเชือ้โควิด-19 เพิ่มขึน้ 698 ราย 

สง่ผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชือ้เพิ่มเป็น 112,117 ราย โดยจ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัอยู่ที่เกือบ 700 รายเป็นเวลา 2 วนัแลว้ ซึง่ท  าใหเ้กิดความวิตกว่า โรคโค

วิด-19 จะเกิดการแพรร่ะบาดเป็นรอบที่ 4 ในเกาหลีใต ้

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ ข่าวสด  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) เดือนม.ีค.   0.3%** 0.1% 

วนัพธุที่ 14 เม.ย. 16.00 น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -1.0%** 0.8% 

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   -5.9M** -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.   5.1% -2.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดอืนมี.ค.   5.8% -3.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   41.0 51.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   703K 744K 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   19.3 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 ้

 
 

 


