
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนัองัคารรว่งลงจากระดบัสงูสดุรอบ 7 สปัดาหที์�ทาํไวว้านนี บรเิวณ  1,789.97 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที�เชา้นี  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐัอายุ 10 ปีเคลื�อนไหวเหนือ 1.6% ซึ�งเพิ�มตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการถือครองทองคาํในฐานะสินทรพัยที์�ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบ
ดอกเบี  ย จึงกดดนัใหร้าคาทองคาํปรบัตวัลง แมว้่าจะมีปัจจยัหนนุจากดอลลารที์�อ่อนค่าลงอย่างมาก โดย Dollar Index ขยบัลงมาทดสอบระดบัตํ�าสดุเชา้นี  บรเิวณ  
90.88 จุด สวนทางค่าเงินยูโรและปอนดที์�ดีดตวัขึ  น โดยยูโรไดแ้รงหนุนจากข่าวที�ว่า สหภาพยุโรปซื  อวคัซีนโควิด-19 เพิ�ม 100 ลา้นโดสจาก BioNTech และ Pfizer   
ขณะที�ปอนดไ์ดแ้รงหนุนจากองักฤษมีการฉีดวคัซีนที�เป็นไปอย่างรวดเรว็ จนทาํใหก้ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ชะลอตวัลง และผูเ้สียชีวิตรายใหม่จากโควิดของ
องักฤษทาํสถิติตํ�าสดุในรอบ 7 เดือน  หนุนให ้ปอนดป์รบัขึ  น 1% เมื�อคืนนี   ซึ�งเป็นการปรบัขึ  นรายวนัครั งใหญ่ที�สดุเป็นอนัดบั 2 ของปีนี   และลา่สดุขึ  นทดสอบระดบั 
1.4009 ปอนด/์ดอลลารร์ะหวา่งการซื  อขายเชา้นี   ช่วยพยุงราคาทองคาํไว ้  สาํหรบัแนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า ก่อนหนา้นี  เมื�อราคาขยบัขึ  นก็มีแรงขายทาํกาํไร
สลบัออกมา โดยราคามีการแกว่งตวัเพิ�มขึ  น แต่ระยะสั นราคาพยายามจะดีดตวัขึ  นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,790 ดอลลารต์่อออนซ ์ ซึ�งเป็นระดบัสูงสดุของวนั
จนัทร ์แต่หากไมส่ามารถยืนไดร้าคาอาจอ่อนตวัลงลงเพื�อสะสมแรงซื  อประเมินแนวรบัโซน 1,761-1,748 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ แนะนาํซื  อขาย
ทาํกาํไรระยะสั น หากสามารถยืนเหนือ 1,761-1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์เปิดสถานะซื  อ โดยตดัขาดทุนหากหลดุระดบั 1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์สาํหรบัการขายทาํ
กาํไรอาจพิจารณาดบูรเิวณ 1,790 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากผา่นหรอืยืนไดใ้หช้ะลอการขายออกไปบรเิวณ 1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    ห ากราคาไม่ห ลุด  1,761-1,748 ดอ ลลาร ต์ ่อ อ อน ซ ์
แ น ะนําซ ื�อ  ท ั� งนี�  ควร ติด ต ามก าร เค ลื'อ น ไห วข อ งร าคาใก ล้ช ิด 
เนื'องจากเมื'อราคาดีดตัวข ึ�นมีแรงขายทาํกาํไรสลับเข ้ามาเพ ิ'มมาก
ข ึ�นหลังจากราคาไม่ผ่านบร ิเวณแนวต้าน 1,790 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
 
 

20 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
20/04/2564 11:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,769.30 1,772.31 3.01 0.17 

Spot Silver ($) 25.81 25.94 0.13 0.50 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.19 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,400 26,200 -200 -0.76 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.12 67.58 0.46 0.69 

ดชันดีอลลาร ์ 91.08 90.91 -0.18 -0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.2032 1.2060 0.00 0.23 

ที'มา : Aspen 

         1,761  1,748 1,734 

          1,790  1,806 1,820 

 



 

 

 (+) ความหวังวัคซนีหนุนยโูร, ดอลลารถ์ ูกถ่วงขณะบอนดย์ีลดล์งจากระดบัสูงสุด  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัตํ�าสดุรอบ 6 สปัดาหเ์มื�อเทียบกบั
สกุลเงินต่างๆในวันนี   ขณะที�ยูโรนาํแรงทะยานหลังแนวโนม้ที�สดใสขึ  นสาํหรบัแผนการฉีดวัคซีนของภูมิภาค  ก่อนหนา้นี  ดอลลารส์ูญเสีย
แรงผลกัดนัอยู่แลว้ ขณะที�ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอยู่ต ํ�ากว่าระดบัสงูสดุรอบ 14 เดือนของเดือนที�ผ่านมา ซึ�งลดความน่าดงึดดูใจของดอลลาร ์ 
ยโูรปรบัขึ  นสู่ 1.2038 ดอลลาร ์หลงัจากที�แตะระดบัสงูสดุรอบ 6 สปัดาหที์� 1.2048 ดอลลารเ์มื�อวานนี  ขณะที�ปอนดป์รบัขึ  น 1% เมื�อคืนนี  ซึ�งเป็น
การปรบัขึ  นรายวนัครั งใหญ่ที�สดุเป็นอนัดบั 2 ของปีนี   และล่าสดุอยู่ที� 1.3989 ดอลลาร ์นกัวิเคราะหบ์างรายกล่าวว่า แรงหนนุสาํหรบัยโูรอาจมา
จากการประกาศว่า สหภาพยโุรปซื  อวคัซีนโควิด-19 เพิ�ม 100 ลา้นโดสจาก BioNTech และ Pfizer  “ยโุรปเป็นภูมิภาคหลกัที�จะมีการฉีดวคัซีน
เรว็ขึ  นในไตรมาสนี  และภายหลงัในปีนี   เราจะเห็นการฉีดวคัซนีเรว็ขึ  นในวงกวา้งในเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่” นกัวิเคราะหก์ล่าว “สหรฐันาํหนา้ใน
การฉีดวคัซนีในไตรมาสแรก แต่ประเทศอื�นๆจะตามทนัอย่างรวดเรว็” 

 (+) สหร ัฐจอ่เพ ิ'มรายชื'อปท. "หา้มเดินทาง" เป็นราว 80% ของโลก หวั'นโควิด กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัเตรยีมเพิ�มจาํนวนประเทศที�
อยู่ในรายชื�อ "หา้มเดินทาง" (Do Not Travel) ขึ  นเป็นประมาณ 80% ของประเทศทั�วโลก โดยระบวุ่า การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 อาจทาํให้
ประชาชนเผชิญกบัความเสี�ยงอย่างที�ไม่เคยเกิดขึ  นมาก่อน "การออกคาํสั�งดงักล่าวจะมีผลทาํใหจ้าํนวนประเทศที�อยู่ในรายชื�อ "หา้มเดินทาง" ซึ�ง
เป็นคาํแนะนาํดา้นการเดินทางระดบัที� 4 นั น เพิ�มขึ  นเป็นประมาณ 80% ของประเทศทั�วโลก" กระทรวงต่างประเทศระบใุนแถลงการณ ์ในปัจจบุนั
นั น ทางกระทรวงไดข้ึ  นบญัชีรายชื�อ 34 ประเทศจากประมาณ 200 ประเทศไวใ้นคาํแนะนาํ "หา้มเดินทาง" ซึ�งประเทศเหล่านี  รวมถงึ ชาด, โคโซโว
, เคนยา, บราซลิ, อารเ์จนตินา, เฮติ, โมซมับกิ, รสัเซยี และแทนซาเนีย ทั งนี   จะมีการเพิ�มจาํนวนประเทศในบญัชีรายชื�อดงักล่าวขึ  นอีกเกือบ 130 
ประเทศ ซึ�งจะเท่ากบัประมาณ 80% ของประเทศทั�วโลก ที�ผ่านมานั น ชาวอเมรกินัส่วนใหญ่ไดร้บัคาํแนะนาํไม่ใหเ้ดินทางไปยงัประเทศส่วนใหญ่
ในยุโรปเนื�องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที�เขม้งวด นอกจากนี  รฐับาลสหรฐัยังไดส้ั�งหา้มประชาชนที�ไม่ใช่พลเมืองของ
สหรฐัที�เคยเดินทางไปยโุรป, จีน, บราซิล, อิหร่าน และแอฟริกาใตน้ั น ไม่ใหเ้ดินทางเขา้ไปยงัสหรฐั กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัระบวุ่า คาํสั�ง
หา้มเดินทางครั งใหม่นี   ไม่ไดห้มายความว่าทางกระทรวงจะกลบัมาประเมินสถานการณด์า้นสาธารณสขุในบางประเทศอีกครั ง แต่เพื�อสะทอ้นให้
เห็นถึงการปรบัระบบการใหค้าํแนะนาํดา้นการเดินทาง (Travel Advisory System) ใหมี้ความสอดคลอ้งมากขึ  นกบัการประเมินดา้นการระบาด
วิทยาของศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรค (CDC) ของสหรฐั อย่างไรก็ดี ทาง CDC ยงัไม่ไดอ้อกมาแสดงความเห็นใดๆ ในขณะนี  

 (-) ผู้ใหญ่ชาวมะกันท ุกคนมีสิทธ ิLฉ ีดวัคซ ีนป้องกันโควิด หลังกว่าคร ึ'งประเทศฉีดแล้ว นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรฐัประกาศว่า 
ผูใ้หญ่ที�มีอายมุากกว่า 16 ปีทกุคนในสหรฐัมีสิทธิเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 แลว้นบัตั งแต่วนัจนัทรที์� 19 เม.ย. พรอ้มเชิญชวนให้
ชาวอเมรกินัเขา้รบัการฉีดวคัซนี หลงัจากผลการสาํรวจพบว่า ผูใ้หญ่ชาวอเมรกินัไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ยหนึ�งโดสแลว้กว่าครึ�งหนึ�งของทั งประเทศ 
ทั งนี   ประชากรวยัผูใ้หญ่ที�มีอายมุากกว่า 16 ปีขึ  นไปในทั ง 50 รฐั รวมถึงกรุงวอชิงตนัดีซแีละเปอรโ์ตรโิก มีสิทธิไดร้บัวคัซนีทกุคน ปธน.ไบเดนได้
กล่าวเชิญชวนชาวอเมริกนัผ่านคลิปวิดีโอว่า "เรามีวคัซีนเพียงพอแลว้ คณุจาํเป็นตอ้งไดร้บัการปกป้อง และคณุก็จาํเป็นตอ้งปกป้องเพื�อนบา้น
และครอบครวัของคณุดว้ย ไดโ้ปรดฉีดวคัซนีกนัเถอะครบั" 

 (-)  'สี จ ิ �นผิง' ประกาศในเวท ี BFA ย ํ�าคาํมั'นผลิตวัคซ ีน เป็นสินค้าสาธารณะ  ประธานาธิบดีสี จิ  นผิง ของจีนกล่าวไดส้นุทรพจนใ์นการ
ประชมุโป๋วอ่าว ฟอรมั ฟอร ์เอเชีย (บีเอฟเอ) ผ่านระบบออนไลนใ์นวนันี   โดยระบวุ่า จีนจะดาํเนินการตามที�ใหค้าํมั�นสญัญาไวว่้าจะทาํใหว้คัซีน
โควิดเป็นสินคา้สาธารณะสาํหรบัประเทศทั�วโลก ปธน.สียงักล่าวดว้ยว่า จีนจะยังคงร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และประเทศต่างๆ 
เพื�อต่อสูก้บัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และจีนจะดาํเนินการมากขึ  นเพื�อช่วยเหลือกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาใหส้ามารถเอาชนะโรคดงักล่าว 
ทั งนี   ปธน.สีแสดงความเห็นว่า WHO จะตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการต่อสูก้บัโรคโควิด-19 ต่อไป โดยกล่าวว่า เราตอ้งเห็นแก่ชีวิตของประชาชน
เหนือสิ�งอื�นใด 

 
 

ที'มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard, Bisnews 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.   0.6% 0.7% 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ามนัรายสปัดาห ์   - -5.9M 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธาน ECB : ครสิติน ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั งแรกรายสปัดาห ์   635K 576K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี  นาํเศรษฐกิจจาก 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  อ (PMI) ภาคการผลิตเบื  องตน้   65.8 66.6 

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

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

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

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

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

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื  องตน้   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 ้

 
 

 


