
 

 

 

 

   

  1,731  1,717  1,696 

  1,767  1,783  1,800 

1,678  1,662  1,645 

 1,754  1,776  1,795 

1,775  1,760  1,747 

 1,795  1,811  1,827 

1,837  1,818  1,800 

 1,881  1,896  1,914 

1,818  1,800  1,782 

 1,856  1,877  1,896 

1,853  1,839  1,826 

 1,849  1,860  1,875 

1,798  1,787  1,765 

 1,911  1,934  1,955 

1,858  1,847  1,831 

 1,963  1,981  2,006 

1,919  1,898  1,881 

 1,952  1,971  1,988 

1,919  1,898  1,881 

 1,597  1,632  1,671 

1,451  1,433  1,416 

 1,582  1,593  1,602 

1,573  1,565  1,556 

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนัจนัทรท่ี์ตลาดเอเชียแกว่งตวัในกรอบ 1,744.20-1,736.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ ยืนเหนือระดบัต ่าสดุของวนัศกุรท่ี์ท าไวบ้รเิวณ 1731.09 
ดอลลารต์่อออนซ ์จากแรงซือ้ Buy the dip อย่างไรก็ตาม การฟ้ืนตวัของราคายงัไม่สามารถท าระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้ สืบเน่ืองจากวนัศกุร ์สหรฐัเปิดเผย
ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิตออกมาดีเกินคาด หนนุให ้Dollar Index ขยบัขึน้ต่อเชา้นีม้าอยู่ท่ี 92.26 จดุ  เป็นปัจจยัสกดั
ช่วงบวกของราคาทองค า  นอกจากนี ้ทองค ารบัแรงกดดนัเพิ่ม หลงันกัวิจยัจากอิสราเอล เปิดเผยผลการศกึษาท่ีระบวุ่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุท่ี์พบในแอฟรกิาใต้
สามารถรอดพน้จากวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 ของไฟเซอร-์บิออนเทคได ้ ขอ้มลูดงักลา่วมีขึน้ ในช่วงเวลาท่ีทั่วโลกกงัวลว่า เชือ้โควิด-19 กลายพนัธุท่ี์มีศกัยภาพแพรเ่ชือ้
ไดง้่ายกว่า อาจส่งผลใหค้วามคืบหนา้ท่ีจะหยดุยัง้การระบาดทั่วโลกตอ้งล่าชา้ออกไป เพราะผลการศึกษาต่างๆ พบว่าเชือ้ท่ีกลายพนัธุน์ัน้ท าใหป้ระสิทธิภาพการ
ป้องกนัของวคัซีนลดลง  อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาดงักล่าวยงัตอ้งรอการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญอีกครัง้  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคป ระเมินว่า ราคาทองค า
พยายามทรงตวัยืนเหนือแนวรบัในโซน  1,731 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัต ่าสดุของวนัก่อนหนา้) หากยืนไดแ้สดงถึงแรงเขา้ซือ้ในระยะ ท าใหป้ระเมินว่าในระยะสัน้ 
ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นโซน 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีแนวรบัถดัไปนัน้อยู่จะในบริเวณ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะน ากลยทุธ์
การลงทนุ เขา้ซือ้หากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,731-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ทัง้นี ้อาจพิจารณาแบ่ง
ขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผา่นแนวตา้นท่ี 1,759-1,767 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                     หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,731 

ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง สามารถรอขายท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้านโซน 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่

ถา้ยนืไม่อยู่ใหร้อซือ้บริเวณแนวรับโซน 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
12/04/2564 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,743.10 1,739.69 -3.41 -0.20 

Spot Silver ($) 25.24 25.12 -0.12 -0.48 

เงนิบาท (฿/$) 31.45 31.54 0.09 0.29 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 25,950 25,950 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.98 62.96 -0.02 -0.03 

ดชันดีอลลาร ์ 92.20 92.26 0.06 0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.1900 1.1888 0.00 -0.10 

ทีม่า : Aspen 

 

 

 



 

 

 (+) 'ดาวโจนส'์ฟิวเจอรล์บ 60 จุดหลังความเห็น'พาวเวล' ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรป์รบัตวัลงช่วงเชา้นี(้12เม.ย.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เตือนว่า เศรษฐกิจสหรฐัอาจเผชิญกบัความเสี่ยงหากมีการเปิดเศรษฐกิจรวดเรว็เกินไป เมื่อเวลา 07.34 น.ตาม
เวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรป์รบัตวัลง 61 จดุ หรอื 0.18% แตะที่ 33,621 จดุ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดกล่าวใหส้มัภาษณก์บัรายการ "60 
Minutes" ของสถานีโทรทศันซ์ีบีเอสว่า เศรษฐกิจสหรฐัก าลงัอยู่ในจดุหกัเห โดยอธิบายว่า การขยายตวัของเศรษฐกิจและการจา้งงานมีแนวโนม้ฟ้ืน
ตวัอย่างรวดเรว็ในอีกไม่ก่ีเดือนขา้งหน้า แต่ในขณะเดียวกนัก็มีความเสี่ยง หากการเปิดเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็เกินไปส่งผลใหจ้ านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสัโค
วิด-19 เพิ่มขึน้อีก ในการใหส้มัภาษณก์บัรายการ 60 มินิทสใ์นคืนวนัอาทิตยต์ามเวลาสหรฐั (11 เม.ย.) นัน้ นายพาวเวลไดแ้สดงมมุมองในดา้นบวก
ต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐั แต่ในขณะเดียวกันก็ไดส้่งสญัญาณเตือนว่า สหรฐัยงัไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไดใ้นขณะนี ้
"เศรษฐกิจสหรฐัยงัคงเผชิญกบัความเสี่ยงที่ว่า หากมีการเปิดเศรษฐกิจเรว็เกินไป ประชาชนก็จะกลบัไปมีพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตแบบเดิม เรว็ขึน้
ดว้ย ซึง่จะสง่ผลใหจ้ านวนผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อีก ในขณะเดียวกนัผมมองว่า การที่เศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็และไม่มีความเสี่ยงนัน้ เราตอ้งควบคมุ
การแพรร่ะบาดใหไ้ดก่้อน และสิ่งที่ประชาชนตอ้งปฏิบตัิอย่างต่อเน่ืองคือ การเวน้ระยะหา่งทางสงัคม และการสวมหนา้กากอนามยั" นายพาวเวลกลา่ว 

 (+) ฮ่ังเส็งปิดเช้าลบ 281.56 จุด หวั่นเศรษฐกิจแกร่งหนุนจนีคุมเข้มการเงนิ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในเชา้วนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุ
วิตกกงัวลว่า รฐับาลจีนอาจใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงินหากขอ้มลูเศรษฐกิจในสปัดาหนี์อ้อกมาแข็งแกรง่ ดชันีฮั่งเส็งปิดภาคเชา้ที่ 28,417.24 จดุ 
ลดลง 281.56 จดุ หรอื -0.98% ทางการจีนจะเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที่ส  าคญัในสปัดาหนี์ ้ซึง่รวมถึงดลุการคา้เดือนมี.ค., ยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค. และ
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2564 

 (+) เจา้หน้าทีร่ะดบัสูงของจนียอมรับวัคซนีจนีมปีระสทิธิภาพต ่า ผูอ้  านวยการศนูยค์วบคมุโรคจีน เปิดเผยวา่ ประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโรค
โควิด-19 ของจีนอยู่ในระดบัต ่า และรฐับาลก าลงัพิจารณาว่าจะท าการผสมวคัซีนเหล่านีเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นายเกา ฟู่  ผูอ้  านวยการศนูยค์วบคมุ
โรคจีน กลา่วในการประชมุว่า "วคัซีนของจีนไมไ่ดม้ีอตัราการปอ้งกนัสงูมากนกั" รายงานระบวุา่ จีนไดแ้จกจ่ายวคัซีนหลายรอ้ยลา้นโดสแก่ต่างประเทศ 
ขณะที่พยายามตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัประสิทธิภาพของวคัซีนจากไฟเซอร-์บิออนเทค ที่ผลิตโดยใชก้ระบวนการเมสเซนเจอร ์อารเ์อ็นเอ (mRNA) วคัซีนที่
ผลิตโดยบรษัิทซิโนแวก ซึง่เป็นบรษัิทเอกชน และบรษัิทซิโนฟารม์ของรฐับาลจีน ไดผ้ลิตวคัซีนส่วนใหญ่ของจีนที่แจกจ่ายไปยงัหลายประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นเมก็ซิโก ตรุกี อินโดนีเซีย ฮงัการ ีบราซิล และตรุกี นายเกา กลา่ววา่ "ตอนนี ้เราอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างเป็นทางการว่า เราควรใชว้คัซีนตวั
อื่นจากชดุการผลิตอ่ืนส าหรบักระบวนการสรา้งภมูิคุม้กนัหรอืไม่" ผูเ้ช่ียวชาญหลายรายมองว่า การผสมวคัซีนอาจช่วยเพิ่มประสิทธิผลได ้โดยนกัวิจยั
ในสหราชอาณาจกัรก าลงัศกึษาความเป็นไปไดข้องการผสมวคัซีนของบรษัิทไฟเซอร/์บิออนเทค กบัวคัซีนจากแอสตรา้เซนเนกา้ 

 (-) นักวจิยัอสิราเอลเผยโควดิสายพนัธุแ์อฟริกาใตร้อดจากวัคซนีไฟเซอรไ์ด ้ นกัวิจยัจากอิสราเอลเปิดเผยผลการศกึษาที่ระบวุ่า ไวรสัโควิด-19 
สายพนัธุท์ี่พบในแอฟริกาใตส้ามารถรอดพน้จากวคัซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร-์บิออนเทคได ้อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาดงักล่าวยงัตอ้งรอการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญอีกครัง้ คณะนกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทลอาวีฟและคลาลิท (Clalit) ซึง่เป็นหน่วยงานที่ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพที่ใหญ่
ที่สดุของอิสราเอล ไดศ้ึกษากลุ่มตวัอย่างเกือบ 400 คน ซึ่งมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก หลงัจากไดร้บัวคัซีนของไฟเซอรแ์ลว้อย่างนอ้ยหนึ่งโดส โดย
เปรยีบเทียบกบักลุ่มตวัอย่างอีกหนึ่งกลุ่มที่มีจ  านวนเท่ากนั ซึ่งติดเชือ้โควิด-19 แต่ไม่ไดร้บัวคัซีน กลุ่มนกัวิจยัระบใุนรายงานว่า ความชกุของเชือ้ไวรสั
โควิดสายพนัธุแ์อฟรกิาใต ้หรอืที่เรยีกวา่ B.1.351 ในกลุม่ผูป่้วยที่ฉีดวคัซีนครบทัง้สองโดสนัน้ มีปรมิาณสงูกว่าผูท้ี่ไม่ไดร้บัวคัซีนถึง 8 เท่า โดยขอ้มลูนี ้
ไดเ้ผยแพรท่างออนไลนเ์มื่อสดุสปัดาหท์ี่ผ่านมา บง่ชึว้า่เชือ้ไวรสัสายพนัธุ ์B.1.351 สามารถเลด็รอดจากประสิทธิภาพการปอ้งกนัของวคัซีนไดม้ากกว่า
สายพนัธุด์ัง้เดิม ศาสตราจารยอ์าดี สเทิรน์ หวัหนา้นกัวิจยัใหส้มัภาษณก์บัเว็บไซตข์่าวออนไลน ์เดอะ ไทมส ์ออฟ อิสราเอล ว่า "จากตวัอย่างในคน
ทั่วไป เราเคยคาดกนัว่าน่าจะพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัสายพนัธุแ์อฟริกาใตห้นึ่งราย แต่กลบัพบถึง 8 ราย" ซึ่งบ่งชีว้่า "วคัซีนมีประสิทธิภาพลดลง แต่ก็ตอ้งมี
การวิจยัเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดจ้  านวนที่แทจ้รงิ" ขอ้มลูดงักล่าวมีขึน้ ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกงัวลว่า เชือ้โควิด-19 กลายพนัธุท์ี่มีศกัยภาพแพรเ่ชือ้ไดง้่ายกว่า 
อาจสง่ผลใหค้วามคืบหนา้ที่จะหยดุยัง้การระบาดทั่วโลกตอ้งล่าชา้ออกไป เพราะผลการศกึษาต่างๆ พบว่าเชือ้ที่กลายพนัธุน์ัน้ท  าใหป้ระสิท ธิภาพการ
ปอ้งกนัของวคัซีนลดลง 
 

ทีม่า: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 12 เม.ย.   ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

วนัองัคารที่ 13 เม.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการคา้เดือนมี.ค.   330B 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   77.2 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   79.1 76.7 

 17.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   98.2 95.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ีค.   0.5% 0.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   0.2% 0.1% 

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

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์   - -3.5M 

 23.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที่ 15 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรอื Beige Book   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ีค.   0.5% 0.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   4.7% -2.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดอืนมี.ค.   5.3% -3.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   40.0 51.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   703K 744K 

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

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมี.ค.   75.6% 73.8% 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยั โดย NAHB   84 82 

วนัศกุรท์ี่ 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 ขอ้มลูการเริม่สรา้งบา้นเดือนก.ค.   1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM   88.9 84.9 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก  ปานกลาง   นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา  forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 09 เมษายน 2564  ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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