
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,777 1,763 1,748 

 1,806 1,820 1,836 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น  16.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําทะลุผ่านระดับสูงสุดเดิมของสัปดาห์นี �บริเวณ 1,790 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่งผลให้เกิดแรงซื �อตามทางเทคนิค  
ประกอบกบัราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากปัจจยัพื �นฐานหลายปัจจยั  ได้แก่  (1.) แรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ท่ามกลางความวิตกเกี8ยวกบัสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ในอินเดียและญี8ปุ่ น  รวมถึงแรงซื �อทองคําท่ามกลางความตึงเครียดด้านภมูรัิฐศาสตร์หลงัจากวานนี �ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ผู้ นํารัสเซีย กล่าวสนุทรพจน์ประจําปี (State of the Nation) ต่อ
เจ้าหน้าที8ระดบัสงูและสมาชิกรัฐสภารัสเซียเตือนประเทศต่างๆว่า อยา่ได้ทําการยั8วยรัุสเซีย  เพราะรัสเซียจะทําการตอบโต้อย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อศัตรูที8ลํ �า "เส้นแดง" ของรัสเซีย  (2.) ดัชนี
ดอลลาร์ลดช่วงบวกที8ทํามาในระหว่างวนั  และปิดตลาดด้วยการอ่อนค่าลง -0.10% หลงัธนาคารกลางแคนาดาประกาศคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายที8ระดบั 0.25% ในวนันี � แต่ส่งสญัญาณปรับขึ �น
อตัราดอกเบี �ยในช่วงครึ8งหลงัของปี 2022 พร้อมปรับ “ลด” วงเงิน QE ลง  และ(3.)อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตัวลดลงปิดที8 1.537% จากแรงซื �อพันธบตัรในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั  ขณะที8ดีมานด์ในการประมลูพนัธบตัรรอาย ุ20 ปีของสหรัฐอยูใ่นระดับแข็งแกร่ง ซึ8งช่วยกดดันบอนด์ยีลด์เพิ8ม  ปัจจัยที8กล่าวมาช่วยหนุนให้ราคาทองคําทะยานขึ �นทดสอบ
ระดบัสงูสดุบริเวณ 1,797.52 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR  ถือครองทองคํามาเปลี8ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามผลกาประชุมธนาคารกลางยโุรป (ECB)  รวมถึงการเปิดเผยจํานวนผู้
ขอรับสวสัดิการว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์, ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก CB และยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1797.52 1775.60 1778.50 1793.30 16.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,763.30 25.72 91.55 

MA 50 Days 1,746.91 25.96 91.62 

MA 200 Days 1,856.72 25.41 92.10 

RSI 9 Days 70.60 71.17 28.11 

RSI 14 Days 63.93 62.52 36.51 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,021.70 0.00 

ishare 17,715.59 -112.56 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8955 -0.9567 0.5535 

10 วนั 0.9491 0.4523 0.7648 

20 วนั 0.9777 0.3933 0.8810 

50 วนั 0.7712 -0.3214 0.7347 

100 วนั 0.2079 -0.8449 0.8702 

200 วนั 0.0093 -0.8535 -0.0813 

 

 

22 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                ราคาอาจขึ �นไปทดสอบแนวต้านโซนที� 1,800-

1,806 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิด

แรงขายทํากําไรระยะสั�นออกมา เมื�อราคาทองคําอ่อนตัว

ลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,777-1,763 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาทองคําเกิดแรงซื �อจนราคาดีดตัวขึ �นโดยมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1,800-1,806 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หากไม่
สามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดนัมาอีกครั �ง ระยะสั �นหากราคาทองคําสามารถยืนเหนือแนวรับ 
1,783-1,777 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ มีโอกาสดีดตวักลบัขึ �นไปทดสอบแนวต้านอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) เงนิดอลล์อ่อน วิตกโควิดระบาดหนักในอินเดีย-ญี�ปุ่น  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื8อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที8ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื8อคืนนี � (21 เม.ย.) เนื8องจากนกัลงทนุวิตกกงัวลเกี8ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ หลงัมีรายงานว่าไวรัสโควิด-19 ได้กลบัมาแพร่
ระบาดอย่างหนักในอินเดียและญี8ปุ่ น ขณะที8นักลงทุนจับตาข้อมลูเศรษฐกิจที8สําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี � ซึ8งรวมถึงจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการ
ว่างงานรายสปัดาห์  ดชันีดอลลาร์ ซึ8งเป็นดชันีวดัความเคลื8อนไหวของดอลลาร์เมื8อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.19% แตะที8 
91.1560 เมื8อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื8อเทียบกบัเงินเยน ที8ระดับ 108.10 เยน จากระดบั 108.11 เยน และอ่อนค่าเมื8อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที8ระดับ 1.2496 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2617 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื8อเทียบกับฟรังก์สวิส ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 0.9172 
ฟรังก์ จากระดบั 0.9161 ฟรังก์  ยโูรอ่อนค่าลงเมื8อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที8ระดบั 1.2028 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2029 ดอลลาร์ ขณะที8เงินปอนด์
อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3927 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3928 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที8ระดบั 0.7751 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.7715 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) "ปูติน" ลั�นพร้อมตอบโต้รุนแรง หากต่างชาติลํ �าเส้น  ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน ผู้ นํารัสเซีย กล่าวสนุทรพจน์ประจําปี (State of the 
Nation) ต่อเจ้าหน้าที8ระดบัสงูและสมาชิกรัฐสภารัสเซยีในวนันี � โดยเตือนประเทศต่างๆว่า อย่าได้ทําการยั8วยรัุสเซยี  ปธน.ปติูนกล่าวว่า รัสเซียจะทํา
การตอบโต้อย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อศตัรูที8ลํ �า "เส้นแดง" ของรัสเซีย  ปธน.ปติูนยงัได้กล่าวยกย่องแผนการลงทนุด้านการศึกษาของกองทพั พร้อม
กบัการพฒันาอาวธุที8มีความเร็วเหนือเสียง และขีปนาวธุข้ามทวีป อย่างไรก็ดี ปธน.ปติูนยืนยนัว่ารัสเซยีเป็นประเทศที8ต้องการสนัติภาพ และต้องการ
ให้มีการทําข้อตกลงควบคมุอาวธุ  นอกจากนี � ปธน.ปติูนยงัได้กล่าวถงึการต่อสู้กบัปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั �งปัญหาเศรษฐกิจ
และสงัคมในรัสเซยี 

• (+) ราคาบิทคอยน์ทรุดกว่า4%เคลื�อนไหวที� 53,000 ดอลล์  ราคาบิทคอยน์เทรดที8เว็บไซต์คอยน์เดสก์ เมื8อเวลา 06.20 น.ของวนันี � (22เม.ย.)
ปรับตวัลง 4.24%เคลื8อนไหวที8ราคา 53,786.63 ดอลลาร์  ทั �งนี � บทิคอยน์ ซึ8งเป็นสกลุเงินดิจิทลัที8ใหญ่ที8สดุในโลกมีมลูค่าซื �อขายลดลงมากถึง 15% 
สู่ระดบั 51,541 ดอลลาร์ในวนัอาทิตย์ที8ผ่านมา จนมลูค่าที8ลดลงนี �ทบผลกําไรที8ได้มาช่วงสปัดาห์ที8ผ่านมาเกือบทั �งหมด  มีอยู่ช่วงหนึ8งที8มลูค่าของบทิ
คอยน์ทะยานไปถงึ 12,000 ดอลลาร์จากระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์เมื8อวนัพธุ ส่วนอีเธอร์ ซึ8งเป็นคู่แข่งที8มีขนาดเล็กกว่าและเป็นเหรียญที8เชื8อมโยง
กบัเครือข่ายอีเธอร์เรียม บล็อกเชน ลดลง 10% เหลือ 2,101 ดอลลาร์ 

• (-) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจชี �โควิดฉุดการบริโภคในเยอรมนีแย่สุดรอบ 70 ปี  สํานักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาจากสถาบัน
เศรษฐกิจเยอรมนั (IW) ที8เปิดเผยเมื8อวนัองัคาร (20 เม.ย.) ที8ผ่านมาว่า การบริโภคในเยอรมนี ปี 2563 ลดลง 6.1% เทียบรายปี ซึ8งนบัเป็นการลดลง
ครั �งใหญ่ที8สดุในรอบ 70 ปี  รายงานระบวุ่า ชาวเยอรมนัใช้จ่ายกบัการบริโภคส่วนบคุคลลดลงอย่างน้อย 1,250 ยโูร (ราว 4.7 หมื8นบาท) ในปี 2563 
เมื8อเทียบกบัค่าเฉลี8ยรายปีในปี 2562 โดยคิดเป็นเงินรวม 1.16 แสนล้านยโูร (ราว 4.3 ล้านล้านบาท) 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 316.01 จุด นักลงทุนช้อนซื �อหลังราคาหุ้นร่วงหนัก  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 300 จดุเมื8อคืนนี � (21 
เม.ย.) เนื8องจากนกัลงทนุเข้าช้อนซื �อหุ้นที8ร่วงลงอย่างหนกัในช่วงที8ผ่านมา ซึ8งรวมถึงหุ้นกลุ่มอตุสาหกรรมและกลุ่มสายการบิน โดยแรงช้อนซื �อหุ้น
เหล่านี �ได้ช่วยสกัดปัจจัยลบจากการที8หุ้ นเน็ตฟลิกซ์ดิ8งลงกว่า 7% หลังบริษัทเปิดเผยจํานวนผู้ ใช้บริการลดลงในไตรมาสแรกปีนี �  ดัชนีเฉลี8ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที8 34,137.31 จดุ เพิ8มขึ �น 316.01 จุด หรือ +0.93% ดชันี S&P500 ปิดที8 4,173.42 จดุ เพิ8มขึ �น 38.48 จดุ หรือ +0.93% 
ดชันี Nasdaq ปิดที8 13,950.22 จดุ เพิ8มขึ �น 163.95 จดุ หรือ +1.19% 

• (-) สหรัฐเผยจาํนวนผู้ขอสินเชื�อจาํนองเพิ�มขึ �นสัปดาห์ที�แล้ว ขานรับดอกเบี �ยลดลง  สมาคมนายธนาคารเพื8อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ 
เปิดเผยว่า จํานวนผู้ ยื8นขอสินเชื8อเพื8อการจํานองพุ่งขึ �น 8.6% ในสปัดาห์ที8แล้ว โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัลงของอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ จํานอง  ทั �งนี � 
จํานวนผู้ ยื8นขอสินเชื8อเพื8อการซื �อที8อยู่อาศยัเพิ8มขึ �น 6% ในสปัดาห์ที8แล้ว และพุ่งขึ �น 57% เมื8อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที8แล้ว  ส่วนจํานวนผู้ ที8ยื8น
ขอสินเชื8อเพื8อการรีไฟแนนซ์พุ่งขึ �น 10% ในสปัดาห์ที8แล้ว แต่ลดลง 23% เมื8อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที8แล้ว 

 

                         ที8มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที8 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที8 20 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.9%** 0.7% 

วนัพธุที8 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.  0.7%** 0.4% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   0.6M** -5.9M 

วนัพฤหสับดีที8 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 

วนัศกุร์ที8 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, ** เป็นตวัเลขจริงที8มีการประกาศออกมา 
*ที8มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที8 16 เมษายน 2021 ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


