
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,761 1,748 1,734 

 1,790 1,806 1,820 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 6.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะทะยานขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุในรอบ 7 สปัดาห์บริเวณ 1,789.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  
ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  พร้อมกบัปรับตวัลดลงแรง  จากแรงขายทํากําไร  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ5มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 
ปีที5ดีดตวัขึ �นปิดเหนือ 1.60% เมื5อคืนนี �  ซึ5งเพิ5มต้นทนุค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ที5ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย  สถานการณ์ดังกล่าว
กดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสงูสดุจนแตะระดบัตํ5าสดุบริเวณ 1,766.64 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตัวลงของทองคําถกูสกัดช่วงติดลบจากการ
อ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ทั �งนี �  ดชันีดอลลาร์ร่วงลง 0.57% สู่ระดบั 91.082 แตะระดบัตํ5าสดุในรอบ 6 สปัดาห์  และอ่อนตวัลงอยา่งต่อเนื5องนบัตั �งแต่ปลายเดือนมี.ค. หลงัจากนายคริสโตเฟอร์ 
วอลเลอร์ หนึ5งในผู้ว่าการเฟด กล่าววานนี �ว่า การพุ่งขึ �นของเงินเฟ้อจะเกิดขึ �นแค่เพียงชั5วคราว ซึ5งเป็นการส่งสัญญาณว่า  “เฟดจะยงัคงตรึงอัตราดอกเบี �ยในระดับตํ5าต่อไป”  ประกอบกับวานนี �  
กองทนุ SPDR กลบัเข้ามาถือครองทองเพิ5ม +2.04 ตนัสู่ระดบั 1,021.70 ตนั  ซึ5งถือเป็นการถือครองทองคําเพิ5มครั �งแรกในรอบ 1 เดือนจึงเป็นปัจจยัที5ช่วยพยงุราคาทองคําเอาไว้อีกทาง  สําหรับ
วนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่ยงัคงแนะนําติดตามการเคลื5อนไหวของดชันีดอลลาร์และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐเพื5อใช่ชี �นําทิศทางราคาทองคําเช่นเคย 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1789.97 1766.64 1781.50 1769.30 -6.55 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,752.70 25.46 91.77 

MA 50 Days 1,748.29 25.98 91.59 

MA 200 Days 1,856.76 25.34 92.15 

RSI 9 Days 61.61 58.95 25.31 

RSI 14 Days 57.38 54.10 35.42 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,021.70 -2.04 

ishare 17,793.52 -51.95 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9561 0.4660 0.4836 

10 วนั 0.9316 0.6412 0.6509 

20 วนั 0.9701 0.3101 0.8408 

50 วนั 0.7766 -0.4203 0.7407 

100 วนั 0.1938 -0.8331 0.8706 

200 วนั 0.0505 -0.8498 -0.0800 

 

 

20 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                หากราคาไม่หลุด 1,761-1,748 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์แนะนําเ ปิดสถานะ ซื "อ  ทั "ง นี " ควรติดตามการ
เคลื(อนไหวของราคาใกล้ชิด เนื(องจากเมื(อราคาดีดตัวขึ "นมี
แรงขายทาํกาํไรสลับเข้ามาเพิ(มมากขึ "นหลังจากราคาไม่ผ่าน
บริเวณแนวต้าน 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ก่อนหน้านี �เมื5อราคาขยับขึ �นก็มีแรงขายทํากําไรสลับออกมา โดยราคามีการแกว่งตัวเพิ5มขึ �น แต่ระยะสั �นราคา
พยายามจะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,790 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ซึ5งเป็นระดบัสงูสดุของวนัจนัทร์ แต่หากไม่
สามารถยืนได้ราคาอาจออ่นตวัลงลงเพื5อสะสมแรงซื �อประเมินแนวรับโซน 1,761-1,748 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) เงนิดอลล์อ่อน หลังเฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี "ยตํ(า  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื5อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที5ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื5อคืนนี � (19 เม.ย.) หลงัจากเจ้าหน้าที5ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยํ �ามมุมองที5ว่า การพุ่งขึ �นของเงินเฟ้อจะดําเนินไปเพียงชั5วคราว ซึ5งเป็นการส่ง
สญัญาณวา่เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ5าตอ่ไป  ดชันีดอลลาร์ ซึ5งเป็นดชันีวดัความเคลื5อนไหวของดอลลาร์เมื5อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุล
ในตะกร้าเงิน ลดลง 0.53% สู่ระดบั 91.0709 เมื5อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื5อเทียบกบัเงินเยน ที5ระดบั 108.09 เยน จากระดบั 108.79 เยน และ
อ่อนค่าเมื5อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที5ระดบั 0.9145 ฟรังก์ จากระดบั 0.9198 ฟรังก์ แต่เมื5อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นแตะระดบั 
1.2531 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2501 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื5อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที5ระดบั 1.2039 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1978 
ดอลลาร์ ขณะที5เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะระดบั 1.3989 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3833 ดอลลาร์  

• (+) หุ้นเทคโนฯร่วงฉุดดาวโจนส์ปิดลบ 123.04 จุด ตลาดจับตาผลประกอบการ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื5อคืนนี � (19 เม.ย.) โดย
ได้รับปัจจยัลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นเทสลาที5ดิ5งลงกว่า 3% หลงัมีรายงานผู้ เสียชีวิตจากอุบตัิเหตรุถยนต์เทสลาพุ่งชนต้นไม้
และไฟลกุทว่ม ขณะที5นกัลงทนุจบัตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั �งข้อมลูเศรษฐกิจของสหรัฐในสปัดาห์นี � ซึ5งรวมถึงยอดขายบ้าน
ใหม่เดือนมี.ค.  ดชันีเฉลี5ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที5 34,077.63 จุด ลดลง 123.04 จุด หรือ -0.36% ดชันี S&P500 ปิดที5 4,163.26 จุด ลดลง 22.21 จุด 
หรือ -0.53% ดชันี Nasdaq ปิดที5 13,914.77 จดุ ลดลง 137.58 จดุ หรือ -0.98% 

• (-) อังกฤษทาํสถติผู้ิเสียชีวติรายใหม่จากโควดิตํ(าสุดในรอบ 7 เดือน  กระทรวงสาธารณสขุองักฤษเปิดเผยวา่ ในช่วง 24 ชั5วโมงที5ผ่านมา มีผู้ เสียชีวิต
จากไวรัสโควดิ-19 เพียง 4 ราย ซึ5งเป็นจํานวนตํ5าที5สดุนบัตั �งแตเ่ดือนก.ย.ปีที5แล้ว ส่งผลให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตอยู่ที5ระดบั 127,274 ราย  ส่วนผู้ ที5ติดเชื �อไวรัส
โควดิ-19 รายใหม่มีจํานวน 2,963 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ตดิเชื �อในประเทศอยู่ที5ระดบั 4,390,783 ราย ซึ5งสงูเป็นอนัดบั 6 ของโลก 

• (-) อินเดียประกาศปิดกรุงนิวเดลี 6 วัน หลังยอดผู้ป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล  รัฐบาลอินเดียประกาศใช้มาตรการปิดกรุงนิวเดลีเป็นเวลาอย่างน้อย 
6 วัน ในขณะที5จํานวนผู้ติดเชื �อโคโรนาไวรัสรายใหม่เพิ5มขึ �นอย่างรวดเร็วจนทําสถิติสูงสุดในรอบ 1 วนั และทําให้มีคนไข้ล้นเกินศกัยภาพของระบบ
สาธารณสุขอินเดียและโรงพยาบาลต่าง ๆ ที5สามารถรองรับได้  เจ้าหน้าที5ระดบัสูงของกรุงนิวเดลี เปิดเผยว่า ขณะนี �เหลือเตียงสําหรับผู้ ป่วยหนักใน
โรงพยาบาลตา่ง ๆ ทั5วกรุงนิวเดลีรวมแล้วไม่ถงึ 100 เตียง รวมทั �งขาดแคลนอปุกรณ์จําเป็นจํานวนมาก เช่น ถงัอ็อกซิเจน เครื5องช่วยหายใจ และยาสําคญั
ตา่ง ๆ  คําประกาศปิดกรุงนิวเดลีนี �จะมีผลบงัคบัใช้จนถงึวนัจนัทร์หน้า ทา่มกลางตวัเลขผู้ตดิเชื �อที5เพิ5มขึ �นวนัละ 25,000 คนตลอดหลายวนัที5ผ่านมา 

• (-) รายงานเผย "บาท" ติดท็อปเทนสกุลเงินได้รับความนิยมสูงสุดสําหรับชําระเงินทั(วโลก  ที5ประชุม Boao Forum for Asia (BFA) เผยแพร่
รายงานระบวุา่ การบรูณาการของตลาดการเงินในเอเชียกําลงัมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื5อง และสกุลเงินบาทของไทยอยู่ในกลุ่มสกุลเงิน 10 อนัดบัแรกที5
ได้รับความนิยมสูงสุดสําหรับการชําระเงินและตดับญัชีทั5วโลก  ทั �งนี � รายงาน BFA Asian Economic Outlook and Integration Progress Annual 
Report 2021 ระบวุา่ ในเดือนม.ค.ที5ผ่านมา สกลุเงินเยน หยวน ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สิงคโปร์ และบาท อยู่ในกลุ่มสกุลเงิน 10 อนัดบัแรกที5ได้รับความ
นิยมสงูสดุสําหรับการชําระเงินและตดับญัชีทั5วโลก  นอกจากนี � ตลาดการเงินเซี5ยงไฮ้ โตเกียว ฮ่องกง สิงคโปร์ ปักกิ5ง และเสิ5นเจิ �น ล้วนมีบทบาทสําคญัใน
การดงึดดูเงินทนุทั5วโลกมายงัเอเชีย และสนบัสนนุการพฒันาที5มุ่งสู่การคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ. 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ "น นักลงทุนจับตาประชุม ECB,เฟด  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึ �นในวนันี � ขณะที5นกัลงทนุจบัตา
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และความคืบหน้าในการเปิดเศรษฐกิจสหรัฐ  ณ เวลา 23.56 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.589% ขณะที5อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 2.287% 

• (+/-) ทั( วโลกจับตา "สี จิ "นผิง" กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Boao Forum for Asia พรุ่งนี "  กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงในวนันี �ว่า 
ประธานาธิบดีสี จิ �นผิง จะกล่าวสนุทรพจน์ในการประชมุ Boao Forum for Asia (BFA) ผ่านระบบออนไลน์ในวนัพรุ่งนี �  ทั5วโลกต่างจบัตาสุนทรพจน์ของป
ธน.สี จิ �นผิง เพื5อดทูา่ทีล่าสุดของจีน ท่ามกลางความขดัแย้งกบัสหรัฐ หลงัจากที5ถูกกล่าวหาเกี5ยวกบัการทําธุรกิจที5ไม่เป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนษุยชน 
และความขดัแย้งเกี5ยวกบัไต้หวนั  ก่อนหน้านี � ในการประชุม Boao Forum for Asia ในปี 2561 ปธน.สี จิ �นผิงได้กล่าวโจมตีรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ที5ได้ประกาศใช้นโยบาย "อเมริกาต้องมาก่อน" ทา่มกลางความตงึเครียดทางการค้าระหวา่งประเทศทั �งสอง 
 

                          ที5มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั"งก่อน 

วนัจนัทร์ที5 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที5 20 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.5% 0.7% 

วนัพธุที5 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.8% 0.4% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    - -5.9M 

วนัพฤหสับดีที5 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 

วนัศกุร์ที5 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, ** เป็นตวัเลขจริงที5มีการประกาศออกมา 
*ที5มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที5 16 เมษายน 2021 ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


