
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,761 1,748 1,734 

 1,790 1,806 1,820 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดทะยานขึ �นอีก 12.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําพุ่งขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุในรอบ 7 สปัดาห์บริเวณ 1,783.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ทั �งนี � ราคาทองคํา
ได้รับแรงหนนุจากทั �งความขดัแย้งด้านภมูรัิฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  ไมว่่าจะเป็นความขดัแย้งระหว่างสหรัฐและรัสเซีย  ล่าสดุรัสเซียจะประกาศขบันกัการทตูสหรัฐจํานวน 10 คนออกจากรัสเซีย
เพื�อตอบโต้มาตรการควํ�าบาตรของสหรัฐ  ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐก็ตึงเครียดต่อเนื�องเช่นกนั  หลงัจากผู้ นําสหรัฐและญี�ปุ่ นได้ออกแถลงการณ์ร่วมแสดงความวิตกกังวลในหลาย
ประเด็นที�เกี�ยวข้องกบัจีน  อาทิ  เขตปกครองตนเองซินเจียงอยุกร์ู ฮ่องกง ไต้หวนั และน่านนํ �าในทะเลจีนใต้  สถานการณ์ดงักล่าวช่วยกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐาะสินทรัพย์ปลอดภยั  ประกอบกบั
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปียงัคงเคลื�อนไหวใกล้ระดบัตํ�าสดุในรอบ 1 เดือน  ซึ�งนอกจากจะช่วยหนนุทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ยแล้ว
นั �น  ยงักดดนัดชันีดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง แตะระดบั 91.486 ซึ�งเป็นระดับตํ�าสุดนับตั �งแต่วันที� 18 มี.ค.อีกด้วย  สถานการณ์ดังกล่าวช่วยหนุนให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ �น  จนปิดตลาดในราย
สปัดาห์ที�ผ่านมาในแดนบวกเป็นสปัดาห์ที� 2 ติดต่อกนั  และเป็นสปัดาห์ที�ดีที�สดุนบัตั �งแต่กลางเดือนธ.ค.  อยา่งไรก็ดี  กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -3.2 ตนั  สู่ระดบั 1,019.66 ตนั  จึงยงัคง
เป็นปัจจยัสําคญัที�สกดัช่วงบวกของราคาทองคําเอาไว้  สําหรับวันนี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ   แต่แนะนําติดตามการเคลื�อนไหวของดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีเพื�อใช้ชี �นําทิศทางราคาทองคํา 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1783.67 1759.50 1763.50 1775.85 12.35 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,750.51 25.39 91.95 

MA 50 Days 1,749.77 26.00 91.59 

MA 200 Days 1,856.98 25.31 92.18 

RSI 9 Days 64.31 57.35 37.29 

RSI 14 Days 58.98 53.20 43.85 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,019.66 -3.20 

ishare 17,845.47 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9207 0.6175 0.6239 

10 วนั 0.9330 0.6279 0.6483 

20 วนั 0.9301 0.1993 0.8035 

50 วนั 0.7869 -0.4761 0.7338 

100 วนั 0.1980 -0.8172 0.8706 

200 วนั 0.0605 -0.8495 -0.0825 

 

 

19 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                ซื �อขายด้วยความระมัดระวัง โดยอาจเสี�ยงซื �อ

หากราคาทองคํามีการปรับตัวลดลงมาไม่หลุดแนวรับ 

1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคําไม่หลุดแนว

รับราคาทองคาํจะพยายามปรับตัวขึ �นทดสอบแนวต้าน 

 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถยืนเหนือโซน 1,783 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการอ่อนตวัลงของราคา แต่หาก
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,761 ดอลลาร์ต่อได้ก็จะเห็นการดีดตวัขึ �น โดยยงัมีโอกาสที�จะราคาทดสอบแนวต้าน
บริเวณ 1,783-1,790 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) จีนเตือนสหรัฐ-ญี�ปุ่นหยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีน  จีนออกโรงเตือนสหรัฐและญี�ปุ่ นให้หยุดก้าวก่ายกิจการภายในของจีนและหยุดทําลาย
ผลประโยชน์ของจีนในทนัที "เราขอเตือนสหรัฐและญี�ปุ่ นให้ตระหนกัถึงความกงัวลของจีนอย่างจริงจงั ปฏิบตัิตามหลกัการจีนเดียว รวมทั �งหยุดก้าวก่าย
กิจการภายในของจีนและหยุดทําลายผลประโยชน์ของจีนในทนัที" โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุในแถลงการณ์ "จีนจะใช้ทกุมาตรการที�จําเป็นเพื�อ
ปกป้องอธิปไตย ความมั�นคง และผลประโยชน์ด้านการพฒันาของชาต"ิ  ถ้อยแถลงดงักล่าวมีขึ �นหลงัจากที�ผู้ นําสหรัฐและญี�ปุ่ นได้ออกแถลงการณ์ร่วมกนั 
โดยแสดงความวติกกงัวลในหลายประเดน็ที�เกี�ยวข้องกบัจีน เช่น เขตปกครองตนเองซนิเจียงอยุกร์ู ฮ่องกง ไต้หวนั และน่านนํ �าในทะเลจีนใต้ 

• (+) รัสเซียเตรียมขับนักการทูตสหรัฐ ตอบโต้มาตรการควํ�าบาตร  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทําเนียบเครมลิน กล่าวว่า รัสเซียจะประกาศขบันกัการ
ทตูสหรัฐจํานวน 10 คนออกจากรัสเซียเพื�อตอบโต้มาตรการควํ�าบาตรของสหรัฐ  "เราจะทําการตอบโต้ในลกัษณะเดียวกนั โดยจะให้นกัการทตูสหรัฐ 10 
คนเดนิทางออกจากประเทศ" นายลาฟรอฟกล่าว  นายลาฟรอฟยงัระบวุา่ รัสเซียสามารถรับมือกบัการควํ�าบาตรของสหรัฐ ซึ�งไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหนึ�ง
ฝ่ายใด 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าตามทิศทางบอนด์ยีลด์ชะลอตัวลง   ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (16 เม.ย.) หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐปรับตวัลง ซึ�งลดความน่าดงึดดูใจของดอลลาร์ และได้บดบงัปัจจยับวกจากการเปิดเผย
ข้อมลูเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 
0.06% สู่ระดบั 91.5590 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 108.79 เยน จากระดบั 108.65 เยน, อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์
สวิสที�ระดับ 0.9198 ฟรังก์ จากระดบั 0.9217 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาที�ระดบั 1.2501 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2536 
ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที�ระดบั 1.1978 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1975 ดอลลาร์ และเงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.3833 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3791 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 0.7732 ดอลลาร์สหรัฐ  

• (+) เฟดเผยธุรกิจราว 2 แสนแห่งในสหรัฐปิดกิจการถาวรเซ่นพิษโควิด-19  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยผลวิจยับ่งชี �ว่า ธุรกิจราว 200,000 
แหง่ในสหรัฐปิดกิจการลงอย่างถาวรในปีแรกของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เฟดระบุว่า ร้านทําผม, ร้านทําเล็บ และธุรกิจให้บริการส่วนบุคคลอื�นๆ 
ดเูหมือนจะได้รับผลกระทบมากที�สุด โดยกิจการดงักล่าวจํานวนมากกว่า 100,000 แห่งได้ปิดกิจการลงอย่างถาวรในช่วงเดือนมี.ค. 2563 ถึงเดือนก.พ. 
2564 

• (+) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี �ความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐพุ่งนิวไฮรอบ 1 ปี  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภค
สหรัฐพุ่งขึ �นแตะระดบั 86.5 ในเดือนเม.ย. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปี จากระดบั 84.9 ในเดือนมี.ค. แตตํ่�ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที�ระดบั 
89.6 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 164.68 จุด ขานรับข้อมูลศก.-ผลประกอบการแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกทํานิวไฮเมื�อคืนนี � (16 เม.ย.) 
ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดทํานิวไฮด้วยเช่นกนั เนื�องจากนกัลงทนุขานรับข้อมลูเศรษฐกิจและผลประกอบการธนาคารที�แข็งแกร่ง ซึ�งเป็นสญัญาณบ่งชี �ถึง
การฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 34,200.67 จุด เพิ�มขึ �น 164.68 จุด หรือ +0.48%, ดชันี S&P500 ปิดที� 4,185.47 
จดุ เพิ�มขึ �น 15.05 จดุ หรือ +0.36% และดชันี Nasdaq ปิดที� 14,052.34 จดุ เพิ�มขึ �น 13.58 จดุ หรือ +0.10% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเริ�มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ�มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ �น 19.4% ในเดือน
มี.ค. สู่ระดบั 1.739 ล้านยนิูต โดยสงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.613 ล้านยนิูต   

• (+/-) เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มโต 6.5% ปีนี �  โป๋อ่าว ฟอรั�ม ฟอร์ เอเชีย (Boao Forum for Asia: BFA) รายงานในวนันี �ว่า อตัราการเติบโตของ
เศรษฐกิจเอเชียจะแตะระดบั 6.5% เป็นอย่างน้อยในปี 2564 หลังจากที�หดตวั 1.7% ในปี 2563  รายงานหวัข้อ "Asian Economic Outlook and 
Integration Progress" ของ BFA ซึ�งอ้างอิงข้อมลูจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า เศรษฐกิจเอเชียใต้จะขยายตวั 9.7% ในปีนี � ซึ�งนบัว่า
เตบิโตเร็วที�สดุในภมูิภาค ขณะที�เศรษฐกิจเอเชียตะวนัออกจะขยายตวั 6.5%  รายงานระบุว่ามีหลายปัจจยัที�ผลกัดนัให้เศรษฐกิจเอเชียเติบโตค่อนข้างสูง 
ซึ�งรวมถงึการควบคมุโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกลบัมาทํางานและเดนิสายการผลิตอย่างราบรื�นของจีนและเกาหลีใต้ 
 

                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

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

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

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    - -5.9M 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธาน ECB : คริสติน ลาการ์ด   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   635K 576K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.7% 0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค.   6.20M 6.22M 

วนัศกุร์ที� 23 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   1.5% 2.1% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   65.8 66.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   51.1 51.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   62.0 62.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   49.1 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   59.0 58.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   58.6 56.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   60.6 59.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   61.6 60.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   875K 775K 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 16 เมษายน 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


