
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วันศุกรท์ี่ตลาดเอเชียแกว่งตัวในกรอบ 1,759.50 - 1,766.00 ดอลลารต์่อออนซ์   ลดช่วงบวกลงจาก High ของเม่ือวานที่ท  าไว้ 1,769.53 
ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่เปิดเผยวานนีอ้อกมา “ดีเกินคาด” เกือบทัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็นยอดคา้ปลีก, ดชันี Empire State Index, ดชันีภาคการผลิต
จากเฟดฟิลาเดลเฟีย และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน  นอกจากนี ้นางลอเรตตา เมสเตอร ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาคลีฟแลนด ์กล่าวว่า  เศรษฐกิจ
สหรฐัอาจเติบโตอย่างแข็งแกรง่ในช่วงครึง่หลงัของปีนี ้และตลาดแรงงานก็มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัต่อเนื่อง ตราบใดที่จ  านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุไ์ม่เพ่ิมขึน้ โดย
นางเมสเตอรค์าดว่า เศรษฐกิจสหรฐัในปีนีจ้ะขยายตวักว่า 6% และคาดว่าอตัราว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 4.5% ภายในสิน้ปีนี ้โดยรบัแรงหนุนจากการฉีดวคัซีน  ปัจจัยที่
กล่าวมาหนนุใหด้อลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัฟ้ืนขึน้บา้งเชา้นี ้หลงัจากรว่งลงค่อนขา้งแรงเม่ือวาน  จึงเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกราคาทองค าเอาไว ้ อย่างไรก็ตามนกัลงทนุใน
ตลาดยงัไม่คลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19  ขณะที่ ไฟเซอร ์เปิดเผยว่า ประชาชนอาจตอ้งฉีดวคัซีนโควิดเป็นประจ าทุกปี ขึน้อยู่กบัการ
กลายพนัธุข์องไวรสั ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกบัผลขา้งเคียงของวคัซีนที่เพ่ิมขึน้ขณะนี ้ช่วยหนนุราคาทองค าไว ้แนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่าราคาทองค าพยายามขึน้
ไปทดสอบแนวตา้นในโซน 1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์แสดงถึงแรงเขา้ซือ้ในระยะสัน้ หากยืนไดแ้ข็งแกร่ง จะท าใหป้ระเมินว่าในระยะสัน้ ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึน้ไปทดสอบ
แนวตา้นถัดไป 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่แนวรบันัน้อยู่ในบริเวณ 1,753-1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะน ากลยทุธก์ารลงทนุ เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาใน
โซน 1,753-1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลุด 1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค า
ไม่ผ่านแนวตา้นที่ 1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                    หากราคาทองค ายืนเหนือบริเวณ 1,753-1,748 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง สามารถรอขายท าก าไร
บางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์
แต่ถ้าฝ่าไปได้ให้รอขายบริเวณแนวต้านถัดไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
16/04/2564 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,763.50 1,764.62 1.12 0.06 

Spot Silver ($) 25.84 25.84 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.27 0.14 0.45 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 25,800 26,100 300 1.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.82 67.00 0.18 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 91.67 91.74 0.08 0.08 

เงนิยูโร (€/$) 1.1970 1.1962 0.00 -0.07 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

         1,748  1,734 1,717 

          1,783  1,800 1,816 

1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

1,704  1,676  1,655 

 1,745  1,759  1,776 

1,678  1,662  1,645 

 1,713  1,729  1,745 

1,837  1,818  1,800 

 1,839  1,855  1,875 

   

1,821  1,805  1,784 

 1,851  1,875  1,890 

1,921  1,907  1,889 

 1,907  1,921  1,933 

1,881  1,865  1,849 

 1,890  1,911  1,934 

1,863  1,847  1,833 

 



 

 

• (+) ไฟเซอร์เผยอาจต้องฉีดวัคซีนโควิดเป็นประจ าทุกปี เหตุไวรัสกลายพันธุ์   น.พ.อลัเบิรต์ เบอรล์า ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษัทไฟ
เซอร ์อิงคเ์ปิดเผยว่า ประชาชนมีแนวโนม้ที่จะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร-์บิออนเทคโดสท่ี 3 ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลงัจากฉีด
วคัซีน 2 โดสแรกแลว้ ส  านักข่าวซินหวัรายงานการเปิดเผยของส านักข่าวซีเอ็นบีซีเมื่อวานนีว่้า น.พ.เบอรล์ายงักล่าวถึงความเป็นไปไดท่ี้ว่า ประชาชน
อาจตอ้งฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นประจ าทุกปี   "เราตอ้งดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร และจะตอ้งฉีดวคัซีนบ่อยแค่ไหน ซึ่งตอ้งคอยดูกัน
ต่อไป" น.พ.เบอรล์าใหส้มัภาษณก์บัส านักข่าวซีเอ็นบีซี   "สถานการณส์่อเคา้ว่าอาจตอ้งฉีดวคัซีนโดสที่ 3 ซึ่งอาจฉีดภายในระยะเวลา 6-12 เดือน และ
เราอาจตอ้งฉีดวคัซีนซ า้ทุกปี แต่ตอ้งรอยืนยนัอีกที ขึน้อยู่กับการกลายพันธุข์องไวรสั" น.พ.เบอรล์ากล่าว ทั้งนี ้ไฟเซอรไ์ดร้ะบุในเดือนนีว่้า วัคซีนท่ี
บริษัทผลิตมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคโควิด-19 ไดม้ากกว่า 91% และมีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการท่ีรุนแรงจากโรคไดม้ากกว่า 95% เป็น
เวลานานถึง 6 เดือน เมื่อไดร้บัวคัซีนครบทัง้ 2 โดส โดยขอ้มลูดงักล่าวอา้งอิงจากผูเ้ขา้ร่วมฉีดวคัซีนกว่า 12,000 คน   อย่างไรก็ดี บรรดานกัวิจัยยงัคง
คน้ควา้ว่า เมื่อฉีดวคัซีนครบ 2 โดสแลว้ ผูไ้ดร้บัวคัซีนจะมีภมูิคุม้กนัโรคโควิด-19 ไดน้านเพียงใด 

• (+) เกาหลีใต้พบผู้ติดเชือ้โควิดเพ่ิมอีก 673 ราย ยอดรวมพุ่งแตะ 112,789 ราย  ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยใน
วันนี้ว่า ในช่วง 24 ชั่ วโมงท่ีผ่านมา เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื ้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มอีก 673 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื ้อเพิ่มขึน้เป็น 112,789 ราย 
ขณะเดียวกันมีรายงานผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้ 2 ราย ซึ่งท าใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใตเ้พิ่มขึน้เป็น 1,790 ราย ยอดผูต้ิดเชือ้รายใหม่สงู
กว่าระดบั 600 เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกัน และมากกว่า 100 รายต่อเนื่องกันนับตัง้แต่วนัท่ี 8 พ.ย. ปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการติดเชือ้แบบกลุ่มในกรุงโซลและ
จงัหวดัคย็องกี รวมถึงการติดเชือ้จากต่างประเทศ 

• (-) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจจีน-สหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีป้รบัตัวขึน้ โดยไดแ้รงหนุนจากการ
เปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของสหรฐั รวมถึงการรายงาน GDP ของจีนในไตรมาส 1/64 ท่ีขยายตวั 18.3% เมื่อเทียบรายปี ดชันี NIKKEI 225 
ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 29,682.66 จุด เพิ่มขึน้ 39.97 จุด หรือ +0.13% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าท่ี 28,808.23 จุด เพิ่มขึน้ 
15.09 จดุ หรือ +0.05%   

• (-) ดอลลแ์ข็งค่าเทียบเยน ขานรับยอดค้าปลีกสหรัฐพุ่งเกินคาด ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน โดยดีดตวัขึน้แตะกรอบบนของ 108 
เยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวช่วงเชา้นี ้ขานรบัความหวงัเก่ียวกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรฐั หลงัจากยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค.ของ
สหรฐัพุ่งขึน้มากกว่าตวัเลขคาดการณ ์ ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันี้ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 108.89-108.90  เยน เทียบ
กับ 108.70-108.80 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 108.81-108.83 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ดอลลารไ์ดร้บัแรงหนุนหลังจาก
กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยเมื่อคืนนีว่้า ยอดคา้ปลีกพุ่งขึน้ 9.8% ในเดือนมี.ค. มากกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 5.9% หลงัจากท่ีปรบัตวัลง 
2.7% ในเดือนก.พ. โดยการดีดตัวขึน้ของยอดค้าปลีกในเดือนมี.ค.เป็นผลมาจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับาลสหรัฐ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณ 4 แสนล้านดอลลารเ์พื่อแจกจ่ายให้กับชาวอเมริกันโดยตรงคนละ 1,400 ดอลลาร ์รวมถึงสถานการณ์ดา้น
สาธารณสขุท่ีมีแนวโนม้ดีขึน้ หลงัจากมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในวงกวา้ง 

• (-)  ปธ.เฟดคลีฟแลนดค์าดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวกว่า 6% ปีนี้ ชีแ้นวโน้มยังสดใส  นางลอเรตตา เมสเตอร ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สาขาคลีฟแลนด ์กล่าวว่า แมเ้ศรษฐกิจสหรฐัยังห่างไกลจากการฟ้ืนตัวเต็มท่ีจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เศรษฐกิจยงัคงมี
แนวโนม้ท่ีสดใน นางเมสเตอรก์ล่าวว่า "แมว่้าเศรษฐกิจจะยงัคงห่างไกลจากเป้าหมายการจา้งงานท่ีขยายตวัอย่างเต็มศกัยภาพและราคาผูบ้ริโภคท่ีมี
เสถียรภาพ แต่ก็มีความคืบหน้าและมีแนวโนม้ท่ีสดใส"  ในส่วนของเงินเฟ้อนั้น นางเมสเตอรก์ล่าวว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภคอาจจะสูงขึน้ในร ะยะสั้น 
เนื่องจากบริษัทต่างๆ ประสบปัญหาห่วงโซ่อปุทาน อย่างไรก็ดี คาดว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ชะลอตวัลงหากปัญหาดา้นห่วงโซ่อุปทานไดร้บัการ
แกไ้ขในวนัขา้งหนา้ นางเมสเตอรก์ล่าว เศรษฐกิจสหรฐัอาจเติบโตอย่างแข็งแกรง่ในช่วงครึ่งหลงัของปีนี ้และตลาดแรงงานก็มีแนวโนม้ฟ้ืนตัวต่อเนื่อง 
ตราบใดท่ีจ านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ชนิดกลายพันธุไ์ม่เพิ่มขึน้   ทั้งนี ้นางเมสเตอรค์าดว่า เศรษฐกิจสหรัฐในปีนีจ้ะขยายตวักว่า 6% และคาดว่า
อตัราว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 4.5% ภายในสิน้ปีนี ้ นางเมสเตอรก์ล่าวว่า การฉีดวคัซีนซึ่งท าใหป้ระชาชนสามารถกลบัไปท างานไดอ้ย่างปลอดภยั จะ
เป็นปัจจยัหนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai, Dailynews และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 12 เม.ย.   ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

วนัองัคารท่ี 13 เม.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการคา้เดือนมี.ค.   88B** 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   66.3** 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   70.7** 76.7 

 17.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.2** 95.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.6%** 0.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   0.3%** 0.1% 

วนัพธุท่ี 14 เม.ย. 16.00 น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -1.0%** 0.8% 

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -5.9M** -3.5M 

 23.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.5%** 0.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   8.4%** -2.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค.   9.8%** -3.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   50.2** 51.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   576K** 744K 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   26.3** 17.4 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมี.ค.   74.4%** 73.8% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   1.4%** -2.2% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5%** 0.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยั โดย NAHB   83** 82 

วนัศุกรท่ี์ 16 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2021   18.3%** 6.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.75M 1.72M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนก.ค.   1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   88.9 84.9 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก  ปานกลาง   นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา  forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 เมษายน 2564  ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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