
 

 

 

 

   

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตัวในกรอบ 1,775.60-1,784.64 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนนุจาก ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวันนี *ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้
นิวยอรก์ หลงันายแพทยท์ีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้าํนวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดแ้สดงความกังวลว่า จาํนวนผูต้ิดเชื *อโควิด-19 รายใหม่ทั=วโลก
เพิ=มขึ *นอย่างต่อเนื=องตลอดช่วง 8 สปัดาหท์ี=ผ่านมา  ประกอบกับ ความวิตกเกี=ยวกับผลขา้งเคียงของวคัซีนตา้น COVID-19 หลงัจากองคก์ารยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) 
ออกมายืนยันเมื=อวานนี*ว่า การใชว้ัคซีนของจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (J&J) อาจทาํใหเ้กิดภาวะลิ=มเลือดอุดตัน ซึ=งกระตุน้แรงซื *อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  
อยา่งไรก็ตาม สาํนกังานยายโุรประบุวา่ ประโยชนข์องวคัซีนชนิดนี*มีมากกวา่ความเสี=ยงของการเกิดภาวะลิ=มเลือดที=อนัตรายถึงชีวิตซึ=งเกิดไดย้ากอยา่งยิ=ง  ชว่ยคลายความ
วิตกเกี=ยวกับผลกระทบเชิงลบไดบ้า้ง  ขณะที=บริษัท J&J ระบุว่า จะเริ=มการเปิดตวัวคัซีนโควิด-19 ของทางบริษัทอีกครั*งในยโุรป(หลงัจากก่อนหนา้นี * J&J ตอ้งเลื=อนการ
เปิดตวัของวคัซีนในยโุรปออกไป)  โดยทางบรษัิทระบุว่า จะเริ=มจดัส่งวคัซีนไปยงัสหภาพยโุรป, นอรเ์วยแ์ละไอซแ์ลนดอี์กครั*ง และกาํลงัดาํเนินการเพื=อเริ=มการทดลองทาง
การแพทยอี์กครั*ง  ทาํใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ *นในระดบัจาํกัดจากข่าวดงักลา่ว  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่  หากราคาพยายามขึ *นไปทดสอบแนวตา้นในโซน 1,790 
ดอลลารต์อ่ออนซ(์ระดบัสงูสดุของสปัดาหนี์ *) ไดแ้สดงถึงแรงเขา้ซื *อในระยะสั*น หากยืนไดแ้ข็งแกรง่ ทาํใหป้ระเมินวา่ในระยะสั*น ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึ *นไปทดสอบแนวตา้น
ถัดไป 1,800-1,806 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที=แนวรบันั*นอยู่ในบริเวณ 1,761-1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุืทธ์การลงทุน เนน้เขา้ซื *อเพื=อเก็งกาํไรระยะสั*น โดย
แนะนาํใหน้กัลงทนุรอจงัหวะเขา้ซื *อ หากราคายอ่ตวัลงมาและไมห่ลดุแนวรบั 1,761-1,748 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาทนุหากหลดุ 1,748 ดอลลารต์อ่ออนซ ์) และทยอยทาํ
กาํไรบรเิวณแนวตา้น 1,790-1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขณะที=การไลซื่ *ออาจมีความเสี=ยงเพิ=มขึ *น 

                    ราคายังมีโอกาสท ี�จะทดสอบแนวต้าน 1,790 

ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถผ่านได้ใหแ้บ่งขายทาํกาํไร 

อ ย่างไร ก็ตามห ากไม่ผ่าน  ป ร ะเมิน แ น วรับท ี� 1,761-1,748 

ดอลลารต์่อออนซ ์

 

21 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
21/04/2564 11:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,777.00 1,781.85 4.85 0.27 

Spot Silver ($) 25.83 25.87 0.04 0.15 

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 66.07 -0.17 -0.26 

ดชันดีอลลาร ์ 91.20 91.21 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2037 1.2027 0.00 -0.08 

ที�มา : Aspen 

         1,761  1,748 1,734 

          1,790  1,806 1,820 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดลบตามทศิทางดาวโจนส ์วิตกโควิดระบาดท ั�วโลก ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวนันี *ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุน้นิวยอรก์ เนื=องจากความกังวลเกี=ยวกับการแพร่ระบาดทั=วโลกของไวรสัโควิด-19 ซึ=งส่งผลกระทบต่อความเชื=อมั=นของนักลงทุน ดัชนี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี *ที= 3,456.30 จดุ ลดลง 16.64 จุด หรือ -0.48%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี=ปุ่ นเปิดวนันี *ที= 28,660.36 จุด 
ลดลง 440.02 จดุ หรือ -1.51% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี *ที= 28,702.27 จดุ ลดลง 433.46 จดุ หรอื -1.49% นายแพทยที์โดรส อดั
ฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้าํนวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดแ้สดงความกงัวลว่า จาํนวนผูติ้ดเชื *อโควิด-19 รายใหม่ทั=วโลกเพิ=มขึ *น
อย่างต่อเนื=องตลอดช่วง 8 สัปดาหที์=ผ่านมา โดยเฉพาะในสปัดาหที์=แลว้ซึ=งยอดผูติ้ดเชื *อพุ่งสูงสดุเป็นประวติัการณ์ ซึ=งสะทอ้นถึงการติดเชื *อที=
เพิ=มขึ *นในประชาชนทกุกลุ่มอาย ุนอกจากนี* การแพร่ระบาดในระยะหลงัมีอตัราที=รวดเร็วขึ *น โดยมีผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 หนึ=งลา้นรายแรกใน
เวลา 9 เดือน สองลา้นรายในเวลา 4 เดือน ก่อนจะแตะสามลา้นรายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน 

 (+) อ ิตาลีเล็งเปิดการท ่องเท ี�ยวกลางพ.ค.  อิตาลีตั*งเป้าเปิดประเทศแก่นกัท่องเที=ยวในกลางเดือนพ.ค. โดยประกาศใชม้าตรการต่างๆเพื=อ
ปกป้องผูเ้ดินทางจากโควิด-19 ขณะที=อิตาลีกาํลงัต่อสูเ้พื=อกอบกูภ้าคการท่องเที=ยวที=ไดร้บัความเสียหายจากการล็อกดาวนแ์ละมาตรการจาํกดั
การเคลื=อนยา้ย นายมาสสิโม การาวาอียา รฐัมนตรกีารท่องเที=ยวอิตาลีระบวุ่า ภายใตก้ารเร่งฟื*นฟูอตุสาหกรรมการท่องเที=ยว รฐับาลอิตาลีจะ
ออกหนังสือเดินทางวัคซีนเร็วกว่าประเทศอื=นๆในสหภาพยุโรป (EU) "ภาวะต่างๆเหมาะสมสําหรับการเริ=มต้นฤดูรอ้นในวันที= 15 พ.ค."  
นายกรฐัมนตรีมาริโอ ดรากีตกอยู่ภายใตแ้รงกดดันเพื=อกอบกูภ้าคการท่องเที=ยวซึ=งคิดเป็น 13% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของอิตาลี จาํนวน
นกัท่องเที=ยวลดลงทั=วโลก 75% ในปีที=ผ่านมา ซึ=งทาํใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลดลง 2% และทาํใหง้าน 100 ลา้นตาํแหน่งตก
อยู่ในความเสี=ยง 

 (+) 12 ประเทศในอียูเช ื�อมั�นฉ ีดวัคซ ีนโควิด-19 ได้ตามเป้าในก.ค. เมื=อวานนี*หวัหนา้หน่วยปฏิบติัการเฉพาะกิจวัคซีนของสหภาพยุโรป 
(EU) ระบุว่า อย่างนอ้ย 12 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) จากทั*งหมด 27 ประเทศระบุว่า พวกเขาเชื=อมั=นว่า จะสามารถฉีดวัคซีนใหแ้ก่
ประชากรผูใ้หญ่ 70% ภายในกลางเดือนก.ค.  คณะกรรมาธิการยโุรปกาํหนดเปา้หมายฉีดวคัซนี 70% ของประชากรวยัผูใ้หญ่ของ EU ภายในสิ *น
ฤดรูอ้นนี* โดยขึ *นอยู่กบัการเพิ=มขึ *นอย่างมากในการจดัส่งวคัซีนเพื=อเร่งการขบัเคลื=อนการฉีดวคัซีน  นายเทียรี เบรตนั กรรมาธิการตลาดภายใน
ยโุรประบวุ่า "เราเชื=อมั=นว่าเราจะสามารถจดัส่งวคัซนีไดอ้ย่างเพียงพอ แต่เป็นความจริงเช่นกนัว่า ขึ *นอยู่กบัประเทศสมาชิกในการจดัการตนเอง
ใหพ้รอ้มสาํหรบัสิ=งนั*น" 

 (+/-) “J&J”เตร ียมเปิดตัววัคซนีโควิด-19 ในยุโรปอ ีกคร ัKงพร ้อมคาํเตือนด้านความปลอดภยั เมื=อวานนี*บรษัิท Johnson & Johnson (J&J) 
ระบวุ่า จะเริ=มการเปิดตวัวคัซีนโควิด-19 ของทางบริษัทอีกครั*งในยโุรปหลงัจากที=สาํนกังานยายโุรประบวุ่า ประโยชนข์องวคัซีนชนิดนี*มีมากกว่า
ความเสี=ยงของการเกิดภาวะลิ=มเลือดที=อนัตรายถึงชีวิตซึ=งเกิดไดย้ากอย่างยิ=ง  สาํนกังานยายโุรประบวุ่า "คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัของ
สาํนกังานยายโุรป (PRAC) สรุปว่า ควรเพิ=มคาํเตือนเกี=ยวกบัภาวะลิ=มเลือดกบัภาวะเกลด็เลือดตํ=าในขอ้มลูผลิตภณัฑส์าํหรบัวคัซนีของ J&J"  หุน้ 
Johnson & Johnson ปรบัขึ *นกว่า 2% การใชว้คัซนีของบรษัิท Johnson & Johnson ถกูระงบัชั=วคราวจากหน่วยงานกาํกบัดแูลกฎระเบยีบสหรฐั
ในสปัดาหที์=ผ่านมาหลงัหญิง 6 คนเกิดภาวะลิ=มเลือดอดุตนัในหลอดเลือดสมองพรอ้มเกล็ดเลือดตํ=า ซึ=งทาํใหบ้รษัิทดงักล่าวตอ้งเลื=อนการเปิดตวั
ของวคัซนีในยโุรป   ประชาชนเกือบ 8 ลา้นคนในสหรฐัไดร้บัวคัซนีของบรษัิท Johnson & Johnson    บรษัิท Johnson & Johnson ระบวุ่าฉลาก
บรรจภุณัฑใ์หม่จะรวมถงึคาํเตือนเรื=องความเสี=ยงของผลขา้งเคียงที=เกิดขึ *นไดย้ากและคาํแนะนาํเกี=ยวกบัวิธีสงัเกตและรกัษา ทางบรษัิทระบวุ่า จะ
เริ=มจดัส่งวคัซนีไปยงัสหภาพยโุรป, นอรเ์วยแ์ละไอซแ์ลนดอ์ีกครั*ง และกาํลงัดาํเนินการเพื=อเริ=มการทดลองทางการแพทยอ์ีกครั*ง 

 
 
 

ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard, Bisnews และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัKงก่อน 

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.   0.8% 0.4% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์   -3.7M -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 2564 ซึ=งอาจมีการเปลี=ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


