
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,696 1,687 

 1,767 1,783 1,800 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัเพ่ิมขึน้ 12.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะได้รับแรงกดดนัอย่างหนกัจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  และการขยบัขึน้ของอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ท่ามกลางการคาดการณ์วา่ตวัเลขดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟอ้จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วจนเป็นเหตใุห้ธนาคาร

กลางสหรัฐ(เฟด)ต้องเร่งคมุเข้มนโยบายการเงินเร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงทําระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,723.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคา

ทองคําดีดตวัขึน้ในทนัทีท่ีมีรายงานข่าวว่า CDC และ FDA ของสหรัฐ ออกแถลงการณ์ร่วมกนัระบุข้อแนะนําให้สหรัฐระงบัการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 

(J&J) เป็นการชัว่คราวหลงัเกิดลิ่มเลือดอดุตนัท่ีอาจเป็นอนัตรายในผู้หญิง 6 คนท่ีได้รับวคัซีน  ซึ่งปัจจยัดงักล่าวกระตุ้นแรงซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ก่อนท่ีราคาจะทะยานขึน้ต่อ  

หลงัการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ปรับตวัขึน้ 0.6% ในเดือนมี.ค. ซึ่งแม้จะดีเกินคาด  แต่ก็ไม่ได้เพ่ิมขึน้รวดเร็วอย่างท่ีตลาดกงัวลว่าจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนของเฟดในการรักษาอตัรา

ดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัตํ่าสดุในอีกหลายปีข้างหน้า  นัน่ทําให้ดชันีดอลลาร์อ่อนคา่ลงมาเคลื่อนไหวตํ่ากวา่ระดบั 92.00 เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตว่นัที่ 23 มี.ค. และแตะระดบัตํ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห์ที่ 

91.793 ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงจากระดบัสงูสดุท่ี 1.703% สู่ระดบั 1.618% ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัท่ีหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึน้กวา่ 25 ดอลลาร์ต่อออนซ์

จากระดบัตํ่าสดุ  สูร่ะดบัสงูสดุที่ 1,748.85 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ประธานเฟด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1748.85 1723.30 1732.40 1745.00 12.60 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,739.07 25.11 92.31 

MA 50 Days 1,752.41 26.06 91.57 

MA 200 Days 1,857.47 25.20 92.25 

RSI 9 Days 54.95 53.83 36.15 

RSI 14 Days 51.88 50.01 44.08 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,026.07 0.00 

ishare 17,880.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9146 -0.0627 0.3328 
10 วนั 0.9702 -0.1622 0.7864 
20 วนั 0.7807 -0.0328 0.7938 
50 วนั 0.7873 -0.5808 0.7218 
100 วนั 0.1879 -0.7747 0.8602 
200 วนั 0.0881 -0.8461 -0.0955 

 

 

14 เมษายน 2564 

คําแนะนาํ                หากราคายืนเหนือ 1,723-1,717 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ แนะนําเปิดสถานะซือ้(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,717 

ดอลลาร์ต่อออนซ์)  ราคาทองคาํยังคงค่อยๆปรับตัวขึน้ใน

ระดับจํากัดให้แบ่งขายทํากําไรเพื่อลดความเส่ียงหากไม่

ผ่าน 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําพยายามขึน้ไปทดสอบโซน 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนเหนือ

บริเวณดังกล่าวได้ แสดงถึงแรงซือ้ในระดับจํากัด ราคาอาจแกว่งตัวออกด้านข้างต่อและราคามี

แนวโน้มอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับ 1,723-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าสามารถยืนเหนือแนวต้าน

แรกได้ จะเกิดแรงซือ้เพิ่ม โดยแนวต้านถดัไปจะอยูท่ี่ 1,787  ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 0.2% เหตุนักลงทุนกังวลข่าววัคซีนจอห์นสันฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(13 เม.ย.) ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ความกงัวลของนกัลงทนุ หลงัจากสหรัฐระงบัการใช้วคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั อนัเน่ืองมาจากกรณีการพบลิ่มเลือดอดุตนัที่

เป็นอนัตรายในผู้ ท่ีได้รับวคัซีนของบริษัท  อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 ปิดท่ีระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ โดยได้รับแรงหนนุจากหุ้นเทสลา ซึง่ทะยานขึน้ถึง 

8.6% เพราะนกัลงทนุคาดหวงัว่าผลประกอบการจะออกมาดี  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 33,677.27 จดุ ลดลง 68.13 จดุ หรือ -0.20% ดชันี 

S&P500 ปิดท่ี 4,141.59 จดุ เพ่ิมขึน้ 13.60 จดุ หรือ 0.33% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,996.10 จดุ เพ่ิมขึน้ 146.10 จดุ หรือ 1.05% 

• (+) สหรัฐแนะหยุดฉีดวัคซีนจอห์นสันฯ หลังพบกรณีลิ่มเลือดอุดตัน  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) และสํานกังานอาหารและยา (FDA) ของ

สหรัฐ ออกแถลงการณ์ร่วมกนัในวนันี ้ระบขุ้อแนะนําให้สหรัฐระงบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เป็นการชัว่คราว ใน

ระหว่างท่ีทัง้สองหน่วยงานกําลังตรวจสอบกรณีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันท่ีอาจเป็นอันตรายในผู้ หญิง 6 คนท่ีได้รับวัคซีนจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  

แถลงการณ์ระบดุ้วยวา่ ผู้หญิง 6 คนที่เกิดลิ่มเลือดอดุตนัหลงัได้รับวคัซีนนัน้มีอายรุะหว่าง 18-48 ปี โดยอาการเกิดขึน้ในวนัที่ 6-13 หลงัได้รับวคัซีน หญิง

รายหนึง่ถึงขัน้เสียชีวิต ขณะที่หญิงรายที่สองซึง่อยู่ในรัฐเนแบรสกาเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลด้วยอาการวิกฤต 

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยเงนิเฟ้อสูงกว่าคาดการณ์  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(13 เม.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อปรับตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 4 ติดต่อกัน และเพ่ิมขึน้มากท่ีสดุในรอบกว่า 8 ปีคร่ึง  ดชันี

ดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.31% สู่ระดบั 91.8532 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์

สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 109.07 เยน จากระดบั 109.41 เยน อ่อนคา่เม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9207 ฟรังก์ จากระดบั 0.9228 

ฟรังก์ และอ่อนค่าลงเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2534 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2562 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์

สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1946 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1905 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งคา่ขึน้สูร่ะดบั 1.3751 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3744 ดอลลาร์  

• (-) ดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจขนาดย่อมสหรัฐปรับตัวขึน้ติดต่อกันเป็นเดือนที่  2  สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันีว้่า ดชันี

ความเช่ือมัน่ของธรุกิจขนาดย่อมปรับตวัขึน้แตะระดบั 98.2 ในเดือนมี.ค. จากระดบั 95.8 ในเดือนก.พ. 

• (-) ZEW เผยดัชนีความเช่ือม่ันเยอรมนีลดลงครัง้แรกในรอบ 5 เดอืน เหตุวิตกล็อกดาวน์  ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจยโุรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดชันีความ

เช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของเยอรมนีลดลงสู่ระดบั 70.7 ในเดือนเม.ย. จากระดบั 76.6 ในเดือนมี.ค. สวนทางกบัท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับตวัขึน้สู่

ระดบั 79.0 

• (-) บิตคอยน์พุ่ งทํานิวไฮที่ 62,678 ดอลลาร์ ขานรับบริษัทเอกชนสนใจสกุลเงินคริปโต  บิตคอยน์ทะยานขึน้ทํานิวไฮในวนันี ้ก่อนท่ี Coinbase 

Global Inc. ซึง่เป็นบริษัทที่เป็นแพลทฟอร์มซือ้ขายสกลุเงินดิจิทลัใหญ่ที่สดุในสหรัฐ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq ในวนัพรุ่งนี ้(14 เม.ย.) ซึง่ถือ

ครัง้แรกท่ีบริษัทในธุรกิจดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ และเป็นสัญญาณบ่งชีถ้ึงความต้องการของนักลงทุนสําหรับบริษัทสตาร์ทอัพใน

อุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล  ณ เวลา 15.44 น. ราคาบิตคอยน์พุ่งขึน้ 2,667 ดอลลาร์ หรือ 4.44% แตะที่ 62,678 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็น

ประวติัการณ์ 

• (-) ทําเนียบขาวชี ้ระงบัวัคซีนจอห์นสันฯ ไม่กระทบแผนฉีดวัคซีนทั่วประเทศ  ทําเนียบขาวคาดการณ์ว่า โครงการฉีดวคัซีนทัว่สหรัฐจะไม่ได้รับ

ผลกระทบมากนกัจากการที่หน่วยงานกํากบัดแูลของสหรัฐระงบัใช้วคัซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั หลงัจากพบกรณีการเกิดลิ่มเลือด

อดุตนัชนิดหายากและเป็นอนัตรายในผู้หญิง 6 รายที่ได้รับวคัซีนของบริษัท 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึน้ 0.6% ในเดือนมี.ค. มากสุดในรอบ 8 ปีคร่ึง  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่ง

เป็นมาตรวดัเงินเฟอ้จากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ปรับตวัขึน้ 0.6% ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็นการปรับตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 4 ติดตอ่กนั และเป็นการเพ่ิมขึน้มากที่สดุ

นบัตัง้แตเ่ดือนส.ค. 2555 หรือในรอบกวา่ 8 ปีคร่ึง ดชันี CPI เดือนมี.ค.ปรับตวัในอตัราที่รวดเร็วขึน้ หลงัจากปรับตวัขึน้ 0.4% ในเดือนก.พ. โดยได้แรงหนนุ

จากราคานํา้มนัเบนซินที่พุง่ขึน้ถึง 9.1%  ทัง้นี ้เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI เดือนมี.ค. เพ่ิมขึน้ 2.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สงูกวา่เดือนก.พ.ที่เพ่ิมขึน้ 

1.7% และเป็นการเพ่ิมขึน้มากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนส.ค. 2561 หรือในรอบ 2 ปีคร่ึง  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ ดชันี CPI เดือนมี.ค. เพ่ิมขึน้ 0.5% 

เม่ือเทียบรายเดือน และ 2.5% เม่ือเทียบรายปี 

 

 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 12 เม.ย.   ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ   
- - 

วนัองัคารที่ 13 เม.ย. ไมร่ะบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนมี.ค.   
88B** 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
66.3** 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
70.7** 76.7 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   
98.2** 95.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   
0.6%** 0.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   
0.3%** 0.1% 

วนัพธุท่ี 14 เม.ย. 16.00 น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   
-1.2% 0.8% 

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   
- - 

 21.30 น. สหรัฐฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -3.5M 

 23.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   
- - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 เม.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   
- - 

 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   
0.5% 0.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   
4.7% -2.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   
5.3% -3.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
40.0 51.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
703K 744K 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   
18.2 17.4 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมี.ค.   
75.6% 73.8% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   
2.7% -2.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจ   
0.5% 0.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยั โดย NAHB   
84 82 

วนัศกุร์ที่ 16 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2021   
18.3% 6.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   
1.75M 1.72M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   
1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
88.9 84.9 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 09 เมษายน 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


