
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนัจนัทรแ์กว่งตวัในกรอบ 1,773.08-1,783.54 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนนุจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 
ปียังคงเคลื/อนไหวใกล้ระดบัต ํ/าสุดในรอบ 1 เดือน หนุนทองคาํในฐานะสินทรพัย์ที/ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี 5ย และยังกดดนัดชันีดอลลารใ์ห้
เคลื/อนไหวตํ/ากว่า 92 จุด นอกจากนี5 ความกงัวลเกี/ยวกบัข่าวเชิงลบผลกระทบจากการฉีดวคัซีน ไดส้รา้งแรงหนนุใหก้บัทองคาํ หลงัจากสปัดาหที์/แลว้ องคก์าร
อาหารและยา (FDA) และศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) สหรฐั ร่วมกันเรียกรอ้งใหร้ะงบัการฉีดวคัซีนโควิดของบริษัท “จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน” 
ระหวา่งตรวจสอบผูที้/มีผลขา้งเคียง “ลิ/มเลือด” ทั5งหมด 6 คนที/ไดร้บัวคัซีนจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั  ขณะที/ นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูเ้ชี/ยวชาญดา้นโรคติด
เชื 5อของสหรฐั คาดว่า สหรฐัจะตดัสินใจว่าจะกลบัมาใชว้คัซีนโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) หรือไม่ภายในวนัศกุรนี์ 5 ซึ/งยังเป็นปัจจยัที/
ตอ้งตดิตาม   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,783 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้กิดการอ่อนตวัลงของราคา แต่
หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบั 1,761 ดอลลารต์อ่ไดก็้จะเหน็การดีดตวัขึ 5น โดยยงัมีโอกาสที/จะราคาทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,783-1,790 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ ดูบริเวณ 1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลุดเสี/ยงเขา้ซื 5อเก็งกาํไรระยะสั5น เพื/อขายทาํกาํไรเมื/อราคาดีดตวัหรือบริเวณแนวตา้น 
1,783-1,790 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุแนวรบัแรกใหร้อดแูนวรบัถดัไปที/ 1,748 ดอลลารต์อ่ออนซพ์รอ้มลดสถานะซื 5อหากหลดุแนวรบัดงักล่าว 
 

                    ซื�อขายด้วยความระมัดระวัง โดยอาจเสี�ยง
ซ ื�อหากราคาทองคํามีการปร ับตัวลดลงมาไม่หลุดแนวร ับ 
1,761 ดอลลารต์ ่อออนซ ์โดยหากราคาทองคาํไม่หลุดแนว
ร ับราคาทองคาํจะพยายามปรับตัวข ึ�นทดสอบแนวต้าน  
 
 

19 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19/04/2564 11:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,775.85 1,777.70 1.85 0.10 

Spot Silver ($) 25.94 25.81 -0.13 -0.50 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.26 0.07 0.22 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,300 100 0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.70 66.54 -0.16 -0.24 

ดชันดีอลลาร ์ 91.60 91.65 0.05 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1982 1.1956 0.00 -0.22 

ที�มา : Aspen 

         1,761  1,748 1,734 

          1,790  1,806 1,820 

 



 

 

 (+) ผอ . WHO เตือนอัตราการติดเช ื�อ โควิด-19 ท ั�วโลกใกล้แตะระดับสูงสุด นายแพทย์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อาํนวยการใหญ่ของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ส่งสัญญาณเตือนว่าการเพิ/มขึ 5นของจาํนวนผูต้ิดเชื 5อโควิด-19 ในขณะนี5ส่งผลใหอ้ตัราการติดเชื 5อทั/วโลกใกลแ้ตะระดบั
สูงสุดแลว้ "จาํนวนผูต้ิดเชื 5อรายใหม่ทั/วโลกต่อสัปดาหเ์พิ/มขึ 5นเกือบสองเท่าในช่วงสองเดือนที/ผ่านมา ซึ/งทาํใหอ้ัตราการติดเชื 5อใกลแ้ตะระดบัสูงสุด" 
นายแพทยที์โดรสกล่าว "บางประเทศที/ก่อนหนา้นี5พยายามป้องกันไม่ใหก้ารติดเชื 5อเพิ/มขึ 5น แต่ตอนนี5จาํนวนผูต้ิดเชื 5อกลบัเพิ/มขึ 5นแบบกา้วกระโดด" 
นายแพทยที์โดรสกล่าวโดยกตวัอย่างปาปัวนิวกินี ผูอ้าํนวยการ WHO ยงักล่าววา่ องคก์ารอนามยัโลกจะประเมินสถานการณก์ารระบาดของโควดิ-19 
และจะปรบัคาํแนะนาํอย่างเหมาะสมต่อไป นายแพทยที์โดรสกล่าวว่า คณะกรรมการฉุกเฉินโรคโควิด-19 ของ WHO ไดห้ารือกนัเมื/อวนัพฤหสับดีที/
ผ่านมา (15 เม.ย.) ตามกฎระเบียบดา้นสาธารณสขุสากล และคาดวา่จะไดร้บัคาํแนะนาํจากคณะกรรมการในวนันี5 

 (+) TSMC เตือนความขัดแย้งสหรัฐ-จีน  อาจส่งผลกระทบกับการผลิตช ิปในอนาคต Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) 
บริษัทผูผ้ลิตชิปรายใหญ่ของไตห้วนั ยอมรบัว่าความตึงเครียดทางการคา้ระหว่างสหรฐัฯ และ จีน อาจส่งผลกระทบกบัการเขา้ถึงการผลิตที/สาํคญั 
รวมถึงส่งผลกระทบกบัการดาํเนินงานของอุตสาหกรรมเซมิคอนเตอรใ์นอนาคตหลงัจากรฐับาลสหรฐัฯภายใตก้ารบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 
ยงัคงกดดนัจีนอย่างต่อเนื/องนบัตั5งแต่เขา้รบัตาํแหน่งเมื/อวนัที/ 20 ม.ค.ที/ผ่านมา TSMC กล่าวว่าความตงึเครียดทางการคา้ และ มาตรการป้องกนัที/
เกิดขึ 5นอย่างต่อเนื/องจากทั5งสองประเทศอาจส่งผลกระทบกับราคาสินคา้ และอาจทาํใหส้ินคา้เซมิคอนดกัเตอรห์ลายรายการขาดตลาดและไม่มี
จาํหน่าย โดยมีปัจจยัสาํคญัมาจากการปฎิเสธการออกใบอนญุาตส่งออกสินคา้ตามมาตรการควบคมุการส่งออก รวมถึงการปรบัเพิ/มภาษีนาํเขา้ของ
ทั5งสองประเทศ นอกจากนี5 TSMC ยงัไดก้ล่าวเตือนวา่มาตรการใหม่ที/รฐับาลจีนนาํมาใชเ้พื/อตอบโตก้ารควํ/าบาตรของสหรฐัฯอาจส่งผลกระทบกบัการ
ดาํเนินงานของบริษัทต่างชาติ หลงัจากจีนไดใ้ชม้าตรการปิดกั5นพื 5นที/ และใหส้ิทธิกบับริษัทนิติบุคคลที/ไดร้บัความเสียหายจากการเขา้มาของบริษัท
จากต่างชาติสามารถดาํเนินคดีทางแพ่งกบับริษัทจากต่างประเทศไดซ้ึ/งมาตรการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบกบับรษัิทต่างชาติในจีนรวมถึง TSMC ใน
อนาคต ทั5งนี 5อุตสาหกรรม เซมิคอนดกัเตอรก์ลายเป็นส่วนสาํคญัของการแข่งขนัระหวา่งสหรฐัฯ - จีน เนื/องจากผลิตภณัฑเ์ซมิคอนดกัเตอรถ์กูใชใ้นการ
ผลิตสินคา้หลากหลายประเภทตั5งแตขี่ปนาวธุ รถยนตไ์ปจนถงึสมารท์โฟน  

 (+) ผลสํารวจชี�บร ิษัทญี�ปุ่ นมีแผนลดการจ้างงานในปีหน้า เหตุกังวลผลกระทบโควิด  ผลสาํรวจซึ/งจัดทาํโดยสาํนกัข่าวเกียวโดระบุว่า บริษัท
ขนาดใหญ่ราว 22% ในญี/ปุ่ นมีแผนที/จะปรบัลดการจา้งพนกังานใหม่ในปีงบการเงิน 2565 ซึ/งจะเริ/มในเดือนเม.ย.2565 โดยแผนการดงักล่าวสะทอ้น
ใหเ้ห็นว่าบริษัทหลายแห่งยังคงระมัดระวังเกี/ยวกับสถานการณ์ในอนาคต อันเนื/องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลสาํรวจดังกล่าว
ครอบคลมุถึงบรษัิท 110 แห่ง โดยในจาํนวนนี5รวมถงึบริษัทที/วางแผนลดการจา้งงานเนื/องจากไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดของโควิด-19 
อาท ิบรษัิทดา้นการขนส่งและทอ่งเที/ยว ซึ/งมีจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารลดลง 

 (-) ตลาดหุ้น เอเช ียปิดเช้าบวก ร ับความหวังเศรษฐกิจสหรัฐฟื� นตัว  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันี5ปรบัตวัขึ 5น ขานรบัความหวงัที/ว่าเศรษฐกิจ
สหรฐัจะฟื5นตวัในไม่ชา้นี 5 หลงัมีการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจและผลประกอบการที/แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี/ปุ่ นปิด
ภาคเช้าที/  29,748.10 จุด เพิ/มขึ 5น 64.73 จุด หรือ +0.22% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าที/ 29,201.88 จุด เพิ/มขึ 5น 232.17 จุด หรือ 
+0.80%  

 (+/-) 'ฟอซ ี'คาดศุกรน์ ี�ร ู ้ผลสหรัฐใช้วัคซ ีนจอหน์สันฯต่อหร ือไม่  นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูเ้ชี/ยวชาญดา้นโรคติดเชื 5อของสหรฐั คาดว่า สหรฐัจะ
ตดัสินใจว่าจะกลับมาใชว้คัซีนโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (J&J) หรือไม่ภายในวนัศุกรนี์ 5 นายแพทยฟ์อซีมองว่า สถานการณ์ที/ดี
ที/สุดของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั คือการที/สหรฐัจะกลบัมาฉีดวคัซีนของทางบริษัท แต่จะมีขอ้จาํกดัและคาํเตือนบางอย่าง เช่น ขอ้จาํกดัเกี/ยวกับ
เพศของผูร้บัวคัซีน นายแพทยฟ์อซีเปิดเผยวา่ ผลขา้งเคียงจากการฉีดวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั นั5นเกิดขึ 5นไดย้าก แต่ก็เตือนใหผู้ร้บัวคัซีน
สงัเกตอาการของตนเอง เช่น ปวดศีรษะรุนแรง เคลื/อนตวัลาํบาก อึดอดับริเวณหนา้อก และหายใจลาํบาก ถอ้ยแถลงดงักล่าวมีขึ 5น หลงัจากสปัดาห์
ก่อน ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (ซีดีซี) และสาํนักงานอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรฐั แนะนาํใหส้หรฐัระงบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท
จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (J&J) เป็นการชั/วคราว ในระหว่างที/ทั5งสองหน่วยงานกาํลังตรวจสอบกรณีการเกิดลิ/มเลือดอุดตนัที/อาจเป็นอันตรายใน
ผูห้ญิง 6 คนที/ไดร้บัวคัซีนจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 

ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard, และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์/ 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที/ 20 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.5% 0.7% 

วนัพธุที/ 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.8% 0.4% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ5ามนัรายสปัดาห ์   - -5.9M 

วนัพฤหสับดีที/ 22 เม.ย. 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบี 5ยนโยบายของธนาคารกลางยโุรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธาน ECB : ครสิติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั5งแรกรายสปัดาห ์   635K 576K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี 5นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.7% 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   6.20M 6.22M 

วนัศกุรที์/ 23 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค.   1.5% 2.1% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 5องตน้   65.8 66.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 5องตน้   51.1 51.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 5องตน้   62.0 62.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 5องตน้   49.1 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 5องตน้   59.0 58.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 5องตน้   58.6 56.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 5องตน้   60.6 59.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 5องตน้   61.6 60.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมี.ค.   875K 775K 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที/มีการประกาศออกมา 
*ที/มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที/ 16 เมษายน 2564 ซึ/งอาจมีการเปลี/ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


