
  

                   ร ะห ว่างวัน ร าค าป ร ับ ตัวข ึ�น เข ้าใกล้แ น วต้าน
บร ิเวณ 1,790 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ จึง
เกิดแรงขายสลับอ อ กมา ประเมินแนวร ับบร ิเวณ 1,761-1,748 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากยืนไดจ้ะเกิดแรงซ ื�อเข ้ามาพยุงราคาไว ้

21 เมษายน 2564 

สรุป  ความกังวลเกี�ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที�เร่งตัวขึ %นในหลายประเทศ กระตุน้แรงซื %อสินทรพัยป์ลอดภัย  นอกจากนี% 
"อิสราเอล"เปิดเผยรายงานการวิจยัของมหาวิทยาลยัเทลอาวีฟของอิสราเอล พบว่า โรคติดเชื %อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพนัธุ ์ที�พบ
ในสหราชอาณาจักรและประเทศอื�นๆ มีอตัราการติดเชื %อสงูกว่าเชื %อชนิดตั%งตน้สูงถึง 45% โดยคณะนักวิจยัไดเ้ปรียบเทียบค่าอาร ์(R number) ของเชื %อ
ไวรัสชนิดตั%งต้น กับเชื %อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ บี.1.1.7 (B.1.1.7) พบว่า เชื %อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ มีอัตราการติดเชื %อสูงกว่าเกือบ 1.5 เท่า 
หมายความว่ายอดผูป่้วยจะเพิ�มขึ %นในอัตราชี %กาํลัง (exponential) และพุ่งสูงแบบทวีคูณเป็นระยะ  ส่งผลใหมี้แรงซื %อทองคาํเมื�อราคาอ่อนตัวลง  ดา้น
มมุมองต่อราคาทองคาํ ประเมินว่า ราคาพยายามขึ %นไปทดสอบแนวตา้นในโซน 1,790 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์%) แต่ยงัไม่สามารถผ่าน
ไปได ้จงึแนะนาํรอการอ่อนตวัของราคาลงมาตั%งฐานเหนือบรเิวณแนวรบับรเิวณ 1,761-1,748 ดอลลารต่์อออนซแ์ลว้จงึเขา้ซื %อเก็งกาํไรอีกครั%ง 
 
 
 
ตารางท ี6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

21/04/2564 16:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,777.00 1,778.40 1.40 0.08 

Spot Silver ($) 25.83 25.89 0.06 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 31.26 31.31 0.05 0.16 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,400 250 0.96 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.24 65.95 -0.29 -0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 91.20 91.32 0.11 0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2037 1.2007 0.00 -0.25 

  ท ี6มา : Aspen 

ท ี6มา : Aspen 

 

 1,761  1,748  1,734 

 1,790  1,806  1,820 

 

 



 

 

 (+) ‘อ ิสราเอล’ ชี�โอกาสติดโควิดกลายพนัธุ ์สูงกว่าเดิม IJ% "อิสราเอล" เผยรายงานชี%โอกาสติดโควิดกลายพนัธุ ์สงูกว่าชนิดตั%งตน้ TU% และ

ยงัทาํใหก้ารแพรก่ระจายสงูขึ %น มหาวิทยาลยัเทลอาวีฟของอิสราเอล เปิดเผยว่า คณะนกัวิจยัของอิสราเอลพบโรคติดเชื %อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 

(โควิด-VW) ชนิดกลายพันธุ ์ที�พบในสหราชอาณาจกัรและประเทศอื�นๆ มีอตัราการติดเชื %อสงูกว่าเชื %อชนิดตั%งตน้สงูถึง TU% ผลการศึกษาที�เผยแพร่

ผ่านวารสารเซลล ์รีพอรต์ส ์เมดิซีน (Cell Reports Medicine) ระบุว่าคณะนกัวิจยัไดเ้ปรียบเทียบค่าอาร ์(R number) ของเชื %อไวรสัชนิดตั%งตน้ กับ

เชื %อไวรสัชนิดกลายพนัธุ ์สายพนัธุ ์บ.ี1.1.7 (B.V.V.^) พบว่า เชื %อไวรสัชนิดกลายพนัธุ ์มีอตัราการติดเชื %อสงูกว่าเกือบ V.U เท่า หากค่าอาร ์ซึ�งเป็นตวั

บ่งชี %ความรวดเร็วในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-VW สูงกว่า V เท่า หมายความว่ายอดผูป่้วยจะเพิ�มขึ %นในอัตราชี %กาํลัง (exponential) และพุ่งสูง

แบบทวีคณูเป็นระยะ ผลการศึกษาระบวุ่าคณะนกัวิจยัจดัทาํการวิจยัโดยอา้งอิงขอ้มลูผลการทดสอบพีซีอาร ์(PCR) เพื�อตรวจหาโรคโควิด-VW ที�ได้

รบัมาจากหอ้งปฏิบติัการทดสอบราว abb,bbb ครั%ง 

 (+) ฮั6งเส็งปิดร ่วง JMN.PM จุด วิตกโควิดฉุดเศรษฐกิจโลก ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งลงกว่า Ubb จดุในวนันี % เนื�องจากนกัลงทนุกงัวลว่า

การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-VW ที�ลกุลามไปทั�วโลกในขณะนี% จะส่งผลใหก้ารฟื%นตวัของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างล่าชา้ สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า 

ดชันีฮั�งเส็งปิดที� de,fdV.Wd จดุ ลดลง UVa.eV จดุ หรอื -V.^f% นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรเียซุส ผูอ้าํนวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก 

(WHO) ไดแ้สดงความกงัวลว่า จาํนวนผูติ้ดเชื %อโควิด-VW รายใหม่ทั�วโลกเพิ�มขึ %นอย่างต่อเนื�องตลอดช่วง e สปัดาหที์�ผ่านมา โดยเฉพาะในสปัดาหที์�

แลว้ซึ�งยอดผูติ้ดเชื %อพุ่งสงูสดุเป็นประวติัการณ ์ซึ�งสะทอ้นถึงการติดเชื %อที�เพิ�มขึ %นในประชาชนทกุกลุ่มอาย ุนอกจากนี% ผูอ้าํนวยการ WHO กล่าวว่า 

การแพรร่ะบาดในระยะหลงัมีอตัราที�รวดเร็วขึ %น โดยผูเ้สียชีวิตจากโควิด-VW หนึ�งลา้นรายแรกใชเ้วลา W เดือน สองลา้นรายใชเ้วลา T เดือน ก่อนจะ

แตะสามลา้นรายในระยะเวลาเพียง a เดือน 

 (+) เงนิ เฟ้ออ ังกฤษเดือนมี.ค.เพ ิ6มข ึ �นแตะ V.W% หลังราคานํ�ามันฟื� นตัว สาํนกังานสถิติองักฤษ (ONS) รายงานในวนันี %ว่า ดชันีราคาผูบ้รโิภค 

(CPI) ซึ�งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที�สาํคัญ เพิ�มขึ %นแตะระดับ b.^% ในเดือนมี.ค. จากระดับ b.T% ในเดือนก.พ. โดยปรบัตัวเพิ�มขึ %นนอ้ยกว่าที�นัก

เศรษฐศาสตรค์าดการณไ์วว่้าจะอยู่ที� b.e% ONS ระบวุ่า อตัราเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ %นนั%นมาจากราคานํ%ามนัและเสื %อผา้ที�ฟื%นตวัขึ %นหลงัจากที�ร่วงลงอย่าง

หนกัในเดือนก.พ. ขณะที�ราคาอาหารชะลอตวัลงเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�แลว้ ทั%งนี % นกัวิเคราะหค์าดว่า อตัราเงินเฟ้อในองักฤษจะเพิ�มขึ %น

มากในอีกไม่กี�เดือนขา้งหนา้ เนื�องจากภาคครวัเรือนมีการใชจ่้ายพลังงานเพิ�มขึ %นในเดือนเม.ย. ตลอดจนราคานํ%ามันในตลาดโลกที�ปรบัตัวขึ %น 

ทางดา้นธนาคารกลางองักฤษ (BoE) คาดการณเ์มื�อเดือนก.พ.ว่า อตัราเงินเฟ้อจะแตะที� V.W% ในสิ %นปีนี % ขณะที�นกัวิเคราะหค์าดว่า อตัราเงินเฟ้อ

ขององักฤษมีแนวโนม้สงูกว่าระดบั d% ก่อนถงึสิ %นปีนี % 

 (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ห ุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพ ุ่งหนุนตลาด ตลาดหุน้ยุโรปเปิดในแดนบวกวนันี % ขานรบัความเชื�อมั�นของนักลงทนุที�ว่าผล

ประกอบของบริษัทจดทะเบยีนมีแนวโนม้แข็งแกรง่ในไตรมาส V/dUfT นอกจากนี%ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากการพุ่งขึ %นของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี หลงัจาก

หุน้ ASML ทะยานขึ %น U.T% หลงับรษัิทปรบัเพิ�มคาดการณย์อดขายปี dUfT เนื�องจากคาดว่าความตอ้งการในตลาดจะขยายตวัขึ %นอย่างมากหลัง

เกิดปัญหาการขาดแคลนชิป ดัชนี Stoxx Europe fbb เปิดตลาดวันนี %ที�ระดับ TaT.dV จุด เพิ�มขึ %น b.TV จุด หรือ +b.bW% ดัชนี DAX ตลาดหุน้

เยอรมนีเปิดตลาดวันนี %ที� VU,V^W.WV จุด เพิ�มขึ %น Ub.Tb จุด หรือ +b.aa% และดัชนี CAC-Tb ตลาดหุน้ฝรั�งเศสเปิดตลาดวันนี %ที� f,Veb.fW จุด 

เพิ�มขึ %น VU.Ue จดุ หรอื +b.dU% 

 
   ท ี6มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

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

วนัพธุที� 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.7%** 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 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


