
  

                    มี แ ร งข าย ท ําก ํ าไ ร ร ะย ะสั� น ห ลั ง ร าค า

ทดสอบ 1,790 ดอลลาร ต์ ่อออนซ  ์ประเมินกรอบแนวร ับ

บร ิเวณ 1,761-1,748 ด อ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์ ห ากยืน ได้คาด

เหน็แรงซ ื�อกลับเข ้ามาอ ีกคร ั�ง 

20 เมษายน 2564 

สรุป ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงของจีนกล่าวไดสุ้นทรพจนใ์นการประชุม Boao Forum for Asia (BFA) ผ่านระบบออนไลนใ์นวนันี� โดยระบุว่า จีนไม่ตอ้งการเป็น
มหาอาํนาจของโลก หรือตอ้งการแผ่ขยายอิทธิพล แมค้วามแข็งแกร่งของจีนจะเพิ8มมากขึ �นก็ตาม พรอ้มยํ�าว่า จีนจะไม่แข่งขันสะสมอาวุธกับชาติอื8นๆ อย่าง
แน่นอน ส่วนในประเด็นการคา้และการลงทุน ปธน.สีระบุว่า จีนมีความยินดีที8จะแบ่งปันโอกาสอันดีในตลาดการคา้ขนาดใหญ่ของประเทศ พรอ้มบังคับใช้
กฎหมายการลงทนุสาํหรบัตา่งชาติ (Foreign Investment Law) อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี� จีนจะพฒันาความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือกบันานาประเทศโดย
ยึดถือหลกัการอยู่รว่มกันอย่างสนัติ 5 ประการ ไม่เพียงเท่านั�น ปธน.สี กล่าวว่า จีนจะยงัคงร่วมมือกบัองคก์ารอนามยัโลก (WHO) และประเทศต่างๆ เพื8อต่อสู้
กบัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สถานการณด์งักล่าวกระตุน้แรงขายสินทรพัยป์ลอดภยัอย่างทองคาํรวมถงึพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั ขณะที8อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีดีดตวัขึ �นทดสอบระดบัสูงสุดบริเวณ 1.633% ในระหว่างการซื �อขายวนัองัคาร ยิ8งเพิ8มตน้ทนุค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
ในการถือครองทองคาํในฐานะสินทรพัยที์8ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย ดา้นปัจจยัทางเทคนิค ประเมินกรอบแนวรบัโซน 1,761-1,748 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไดมี้แนวโนม้ที8ราคาจะทรงตวัรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้
 
 
ตารางท ี2 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

20/04/2564 15:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,769.30 1,768.77 -0.53 -0.03 

Spot Silver ($) 25.81 25.89 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.23 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,400 26,200 -200.00 -0.76 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.05 67.88 0.83 1.24 

ดชันดีอลลาร ์ 91.08 90.94 -0.14 -0.15 

เงนิยโูร (€/$) 1.2032  1.2066  0.0034  0.2800  

  ท ี2มา : Aspen 

ท ี2มา : Aspen 

 

 1,761  1,748  1,734 

 1,790  1,806  1,820 

 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบตามทิศทางฟุตซ ี2 หลังห ุ้นยาสูบร ่วงฉุดตลาด  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดอ่อนแรงลงในวนันี� โดยเป็นไปตามทิศทางตลาดหุน้
ลอนดอนซึ8งไดร้บัแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุน้กลุ่มยาสูบ หลงัมีรายงานข่าวว่ารฐับาลสหรฐัของประธานาธิบดีโจ ไบเดนอยู่ระหว่างการพิจารณาออก
ขอ้กาํหนดใหบ้รษัิทยาสูบลดระดบัสารนิโคตนิในบุหรี8ที8วางจาํหน่ายในสหรฐั  ดชันี Stoxx Europe dee เปิดตลาดวนันี�ที8ระดบั ffg.he จุด ลดลง e.ij จุด 
หรือ -0.22%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันี�ที8 gn,odg.gn จุด ลดลง p.hf จุด หรือ -e.en% และดชันี CAC-fe ตลาดหุน้ฝรั8งเศสเปิดตลาด
วนันี�ที8 d,hjg.ge จดุ ลดลง gn.ni จดุ หรือ -0.25% 

 (+) นิกเกอ ิปิดร ่วง CDE.GG จุด กังวลญี2ปุ่ นประกาศภาวะฉุกเฉ ินคุมโควดิ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดวนันี�รว่งลงสู่ระดบัต ํ8าสุดในรอบ g เดือน 
เนื8องจากนกัลงทนุวิตกวา่ การพุ่งขึ �นของยอดผูต้ิดเชื �อโควิด-gi อาจทาํใหมี้การประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายพื�นที8ของญี8ปุ่ นอีกครั�ง และจะส่งผลกระทบ
ตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมา  สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที8ระดบั hi,gee.oj จุด ร่วงลง njf.ii จดุ หรือ -1.97%  หุน้ทกุกลุ่ม
ปรบัตวัลงยกเวน้กลุ่มขนส่งทางทะเล โดยหุน้อื8นๆ ที8ปรบัตวัลงไดแ้ก่ กลุ่มขนส่งทางอากาศ, กลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มเครื8องจกัร 

 (+) เซ ี2ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ E.LM จุด นลท.ขายทาํก ําไรหลังตลาดพุ่งแรง  ดชันีเซี8ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี� เนื8องจากนักลงทุน
ขายหุน้เพื8อทาํกาํไรหลังจากดัชนีพุ่งขึ �นอย่างแข็งแกร่งเมื8อวานนี� อย่างไรก็ดี ตลาดหุน้จีนปิดขยับลงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั�น หลังจากธนาคารกลางจีน
ประกาศคงอตัราดอกเบี �ยเงินกูล้กูคา้ชั�นดี (LPR) ซึ8งช่วยใหน้กัลงทนุคลายความกงัวลเกี8ยวกบัการใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงิน  สาํนกัข่าวซนิหวัรายงาน
วา่ ดชันีเซี8ยงไฮค้อมโพสิตปิดที8 o,fph.if จุด ลดลง f.dg จุด หรือ -0.13%  ธนาคารกลางจีนมีมติคงอตัราดอกเบี �ย LPR ประเภท g ปี ไวที้8ระดบั o.jn% 
และคงอตัราดอกเบี �ย LPR ประเภท n ปี ไวที้8ระดบั f.dn% โดยอตัราดอกเบี �ย LPR ประเภท g ปีถือเป็นดชันีวดัอตัราดอกเบี �ยเงินกูข้องภาคเอกชน ส่วน
อตัราดอกเบี �ย LPR ประเภท n ปีเป็นดชันีวดัทศิทางอตัราดอกเบี �ยของภาคครวัเรือน ซึ8งรวมถงึอตัราดอกเบี �ยเพื8อการกูจ้าํนอง 

 (+/-) ฟิลิปปินสย์ันจะไม่ปะทะกับจนี เว้นแต่กรณีเจอนํ�ามันในทะเลจีนใต้  ประธานาธิบดีโรดรโิก ดเูตอรเ์ตแหง่ฟิลิปปินสเ์ปิดเผยว่า การทา้ทายจีน
ในน่านนํ�าทะเลจีนใตร้งัแต่จะนาํไปสู่ความรุนแรง ซึ8งฟิลิปปินสจ์ะหลีกเลี8ยงการปะทะกับจีน เวน้แต่จีนจะทาํการขุดเจาะนํ�ามนัในน่านนํ�าที8เป็นขอ้พิพาท  
ปธน.ดเูตอรเ์ตกล่าววา่ "หากเราไปที8นั8นเพื8อยืนยนัสิทธิxในการครอบครองเขตแดนของฟิลิปปินส ์ก็จะเกิดการปะทะรุนแรง" โดยความเคลื8อนไหวดงักล่าวมี
ขึ �น หลงัจากที8กองเรือของจีนหลายรอ้ยลาํรุกเขา้ไปในบริเวณแนวปะการงัวิธซนั (Whitsun Reef) เมื8อเดือนมี.ค.ที8ผ่านมา  ปธน.ดเูตอรเ์ตระบุว่า เวลานี�
ไม่ใช่เวลาที8จะเผชิญหนา้กบัจีน และตวัเขานั�นก็ไม่ไดส้นใจในทรพัยากรทางทะเลบนพื�นที8ดงักล่าวมากนกั "ผมจะส่งเรือยามฝั8 งออกไป n ลาํใหพ้วกเขาไล่
ตาม แลว้มาดกูนัว่าใครจะเร็วกว่ากนั"  อย่างไรก็ดี ปธน.ฟิลิปปินสร์ะบุว่า เขาพรอ้มจะส่งเรือของกองทพัเรือออกไปยงัน่านนํ�าดงักล่าว หากจีนเริ8มทาํการ
ขดุเจาะนํ�ามนั และกล่าววา่ "หากพวกเขาเจอนํ�ามนั นั8นก็ถงึเวลาที8เราควรจะดาํเนินการ" 

 (+/-) สรุปสุนทรพจน ์ "สี จ ิ�นผิง" ยันจีนไม่แผ่อ ิทธ ิพล-พร ้อมร ่วมมือทั2วโลกต้านโควิด   ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงของจีนกล่าวไดสุ้นทรพจน์ในการ
ประชุม Boao Forum for Asia (BFA) ผ่านระบบออนไลน์ในวันนี� โดยระบุว่า จีนจะดาํเนินการตามที8ให้คาํมั8นสัญญาไวว้่าจะทาํให้วัคซีนเป็นสินค้า
สาธารณะสาํหรบัประเทศทั8วโลก  ปธน.สียังกล่าวดว้ยว่า จีนจะยังคงร่วมมือกับองคก์ารอนามัยโลก (WHO) และประเทศต่างๆ เพื8อต่อสูก้ับการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-gi และจีนจะดาํเนินการมากขึ �นเพื8อช่วยเหลือกลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาใหส้ามารถเอาชนะโรคดงักล่าว  ทั�งนี � ปธน.สีแสดงความเห็น
วา่ WHO จะตอ้งมีบทบาทสาํคญัในการต่อสูก้บัโรคโควิด-gi ต่อไป โดยกล่าวว่า "เราตอ้งเห็นแก่ชีวิตของประชาชนเหนือสิ8งอื8นใด นอกจากนี� เราจะเพิ8ม
การแบ่งปันขอ้มูลและเพิ8มความพยายามในการทาํงานร่วมกัน อีกทั�งควรปรบัปรุงความร่วมมือดา้นสาธารณสุขและการแพทย ์โดยจีนเองก็จะขยาย
ขอบข่ายความร่วมมือกบัหลากหลายองคก์รในดา้นการควบคมุจาํนวนผูต้ดิเชื �อ, ดา้นสาธารณสขุ, ยาแผนโบราณ และดา้นอื8นๆ"  ปธน.สียงัไดเ้รียกรอ้งให้
นานาประเทศเพิ8มความร่วมมือในดา้นการวิจัยและพัฒนา, การผลิต และการแจกจ่ายวคัซีนเพื8อต่อสูก้ับการระบาดของโรคโควิด-gi เพื8อสรา้งความ
เชื8อมั8นว่าประชาชนทุกคนในโลกจะสามารถเขา้ถึงวคัซีนตามความจาํเป็น  สาํหรบัประเด็นการแผ่อิทธิพลของจีนนั�น ปธน.สีกล่าวว่า จีนไม่ตอ้งการเป็น
มหาอาํนาจของโลก หรือตอ้งการแผ่ขยายอิทธิพล แมค้วามแข็งแกร่งของจีนจะเพิ8มมากขึ �นก็ตาม พรอ้มยํ�าว่า จีนจะไม่แข่งขนัสะสมอาวุธกับชาติอื8นๆ 
อย่างแน่นอน 
 

   ท ี2มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์8 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที8 20 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.9% 0.7% 

วนัพธุที8 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.8% 0.4% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -5.9M 

วนัพฤหสับดีที8 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 

วนัศกุรที์8 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, ** เป็นตวัเลขจริงที8มีการประกาศออกมา 
*ที8มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที8 16 เมษายน 2021 ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


