
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,761 1,748 1,734 

 1,790 1,806 1,820 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 7.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการความวิตกว่าสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ที�รุนแรงขึ �นในหลายประเทศทั�วโลกจะ
ขดัขวางเส้นทางการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ  ขณะที�นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.WHO ออกมาแสดงความกงัวลว่า จํานวนผู้ติดเชื �อ COVID-19 รายใหม่ทั�วโลกเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง
ตลอดช่วง 8 สปัดาห์ที�ผ่านมา โดยเฉพาะในสปัดาห์ที�แล้วซึ�งยอดผู้ติดเชื �อพุ่งสงูสดุเป็นประวตัิการณ์  นอกจากนี �ยงัเกิดความวิตกเกี�ยวกบัผลข้างเคียงของวคัซีนต้าน COVID-19 หลงัจากองค์การ
ยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) ออกมายืนยนัเมื�อวานนี �ว่า การใช้วคัซีนของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) อาจทําให้เกิดภาวะลิ�มเลือดอดุตนั  ปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้นกัลงทนุกลบัมาปิดรับความ
เสี�ยง(Risk off) ด้วยการเทขายสินทรัพย์เสี�ยงอย่างหุ้น  พร้อมกับเข้าซื �อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  ซึ�งแรงซื �อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ  เป็นปัจจัยกดดันอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีให้ร่วงลงสู่ระดบั 1.566% จนเป็นปัจจยัหนนุทองคําอีกทาง  สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นจากระดบัตํ�าสดุในระหวา่งวนับริเวณ 
1,763.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แตะระดับสูงสุดบริเวณ 1,780.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  การปรับตัวขึ �นของราคาทองคําถกูสกัดช่วงบวกจากการฟื�นตัวของดอลลาร์  จากแรงช้อนซื �อ
หลงัจากที�ดอลลาร์ร่วงลงติดต่อกนัหลายวนัและแตะที�ระดบัตํ�าสดุในรอบ 7 สปัดาห์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1780.31 1763.73 1771.20 1777.00 7.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,757.92 25.54 91.66 

MA 50 Days 1,747.23 25.95 91.61 

MA 200 Days 1,856.65 25.37 92.13 

RSI 9 Days 65.95 61.02 30.66 

RSI 14 Days 60.44 55.31 38.27 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,021.70 0.00 

ishare 17,828.15 +34.63 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9521 -0.2113 0.4877 

10 วนั 0.9306 0.6467 0.7373 

20 วนั 0.9729 0.3946 0.8671 

50 วนั 0.7650 -0.3685 0.7375 

100 วนั 0.1994 -0.8411 0.8702 

200 วนั 0.0338 -0.8518 -0.0800 

 

 

21 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                ราคายังมีโอกาสที�จะทดสอบแนวต้าน 1,790 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทํา

กําไร อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่าน ประเมินแนวรับที� 1,761-

1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาพยายามขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน 1,790 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์นี �)ได้แสดงถึงแรง
เข้าซื �อในระยะสั �น หากยืนได้แข็งแกร่ง ทําให้ประเมินว่าในระยะสั �น ยงัคงมีโอกาสปรับตัวขึ �นไปทดสอบแนวต้าน
ถดัไป 1,800-1,806 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที�แนวรับนั �นอยูใ่นบริเวณ 1,761-1,748 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 256.33 จุด วิตกโควิดฉุดหุ้นสายการบิน-เรือสําราญดิ�งหนัก  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื�อคืนนี � (20 
เม.ย.) เนื�องจากความกงัวลเกี�ยวกับการแพร่ระบาดทั�วโลกของไวรัสโควิด-19 ได้กดดันให้นักลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจเรือ
สําราญ โดยความวิตกกงัวลดงักล่าวได้บดบงัปัจจยับวกจากรายงานผลประกอบการที�แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที� 33,821.30 จุด ลดลง 256.33 จดุ หรือ -0.75% ดัชนี S&P500 ปิดที� 4,134.94 จุด ลดลง 28.32 จดุ หรือ -0.68% ดัชนี Nasdaq ปิดที� 
13,786.27 จดุ ลดลง 128.50 จดุ หรือ -0.92% 

• (+) อังกฤษเผยอัตราว่างงานลดลงในช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ. สวนทางคาดการณ์  สํานกังานสถิติแห่งชาติ (ONS) ขององักฤษรายงานว่า อตัรา
การว่างงานขององักฤษปรับตวัลงสู่ระดบั 4.9% ในช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ. จากระดบั 5.0% ในช่วงเดือนพ.ย.-ม.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า 
อตัราการว่างงานขององักฤษจะปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 5.1% ในช่วงเดือนธ.ค.-ก.พ. 

• (+) ยุโรปเตือนวัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันฯ อาจทาํให้เกิดลิ�มเลือดอุดตัน  องค์การยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) จดัการแถลงข่าวในวนันี � 
ยืนยนัว่า การใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที�พฒันาโดยแจนเซน ซึ�งเป็นบริษัทในเครือของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสัน (J&J) อาจทําให้เกิดภาวะลิ�ม
เลือดอดุตนั  "คณะกรรมการความปลอดภยัของ EMA ได้ข้อสรุปว่า ควรมีการแจ้งเตือนเกี�ยวกบัการเกิดภาวะลิ�มเลือดที�ผิดปกติพร้อมกบัเกล็ดเลือด
ตํ�าในข้อมลูผลิตภณัฑ์วคัซนีโควิด-19 ของบริษัทแจนเซน โดยเจ้าหน้าที�ด้านสาธารณสขุและผู้ ที�จะได้รับวคัซีนดงักล่าวควรตระหนกัถึงความเป็นไป
ได้ที�จะเกิดภาวะลิ�มเลือดที�ผิดปกติรวมทั �งการมีเกล็ดเลือดตํ�าภายในเวลา 3 สปัดาห์หลงัการฉีดวคัซีน" แถลงการณ์ระบ ุ อย่างไรก็ดี EMA ระบวุ่า 
ประโยชน์จากการฉีดวคัซนีโควิด-19 ของจอห์นสนัฯ ยงัคงมีมากกว่าความเสี�ยงจากผลข้างเคียงที�อาจเกิดขึ �น 

• (-) เงนิดิจติัล ‘โดชคอยน์’ ได้แรงส่งจาก #DogeDay ดันราคาทะลุเพดาน  เงินดิจิทลั หรือ คริปโตเคอร์เรนซี (cryptocurrency) กําลงัถกูพดูถึง
อย่างมากในโลกการลงทนุปัจจบุนั นําโดย บทิคอยน์ (Bitcoin) ซึ�งมีมลูค่าเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี�เดือนที�ผ่านมา  และนอกจากบิทคอยน์แล้ว 
เงินดิจิทลัอีกสกลุหนึ�งที�มีชื�อว่า ‘โดชคอยน์’ (Dogecoin) ก็ได้รับการพดูถึงไม่น้อย และล่าสดุได้ทําราคาขึ �นไปถึงระดบัสงูสดุเป็นสถิติใหม่ หลงัจาก
ได้รับแรงหนนุจากกระแสแฮชแท็ก #DogeDay ในสื�อสงัคมออนไลน์  ราคาโดชคอยน์ในวนัองัคารแตะระดบั 42 เซน็ต์ต่อ 1 เหรียญ ซึ�งเพิ�มขึ �น 500% 
จากสปัดาห์ที�แล้ว และเพิ�มขึ �น 8,000% ตั �งแต่เริ�มปีนี � ทําให้เงินดิจิทลัสกลุนี �มีมลูค่ารวมเกินหลกั 50,000 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว 

• (-) เงนิดอลล์แข็งค่า นักลงทุนช้อนซื Lอหลังดอลล์ดิ�งตํ�าสุดรอบ 7 สัปดาห์  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (20 เม.ย.) เนื�องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื �อหลังจากดอลลาร์ดิ�งลงแตะระดับตํ�าสุดในรอบ 7 สัปดาห์ 
ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาข้อมลูเศรษฐกิจที�สําคญัของสหรัฐในสปัดาห์นี � รวมทั �งการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ�งจะมีขึ �นในสปัดาห์
หน้า  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.19% แตะที� 91.2419 เมื�อ
คืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 108.11 เยน จากระดบั 108.09 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9161 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9145 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2617 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2531 
ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2029 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2039 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�
ระดบั 1.3928 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3989 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7715 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7760 ดอลลาร์
สหรัฐ 

• (-) อิสราเอลเตรียมเริ�มโครงการฉีดวัคซีนโควิดทั�วประเทศอีกครัLงสิ Lนปีนี L  นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวว่า 
อิสราเอลจะเริ�มโครงการฉีดวคัซนีโควิด-19 ทั�วประเทศอีกครั �งภายในสิ �นปีนี � ซึ�งจะรวมถงึการฉีดวคัซนีให้แก่เด็ก  นายเนทนัยาฮกูล่าวว่า เขาได้บรรลุ
ข้อตกลงกบับริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาในการซื �อวคัซีนเพิ�มเติมอีก 16 ล้านโดส นอกเหนือจากจํานวนหลายล้านโดสที�ได้สั�งซื �อไปแล้ว  นายเนทนั
ยาฮรูะบวุ่า แผนการฉีดวคัซนีครั �งใหม่มีวตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที�มีการกลายพนัธุ์ 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัLงก่อน 

วนัจนัทร์ที� 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

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

วนัพธุที� 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.8% 0.4% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    - -5.9M 

วนัพฤหสับดีที� 22 เม.ย. 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางยโุรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธาน ECB : คริสติน ลาการ์ด   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   635K 576K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.7% 0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค.   6.20M 6.22M 

วนัศกุร์ที� 23 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   1.5% 2.1% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   65.8 66.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   51.1 51.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   62.0 62.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   49.1 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   59.0 58.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   58.6 56.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   60.6 59.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   61.6 60.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   875K 775K 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 16 เมษายน 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


