
  

                       ระห ว่างวัน ราคายืน เห นือแน วร ับบร ิเวณ 1,761 

ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ สะท ้อนแรงซ ื!อแข ็งแกร ่ง ราคามีโอกาสขยับ

ข ึ!นทดสอบแนวต้านบร ิเวณ 1,790 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากไม่ผ่าน

แนะนําระวังแรงขายทาํกาํไร แต่หากราคาข ึ!นไปยืนเหนือแนวต้าน

ดังกล่าวได้มีโอกาสปร ับตัวข ึ!นหาแนวต้านถดัไป 

19 เมษายน 2564 

สรุป ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสดุรอบ 1 เดือนเมื�อเทียบกบัเงินสกุลหลกัในวนันี! ในขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ปี อยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสุดในรอบ 
5 สปัดาห ์หลงัจากที�ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยํ!าทศันะที�ว่า การพุ่งขึ !นใดๆของเงินเฟ้ออาจเป็นเพียงชั�วคราว ส่งผลใหเ้ทรดเดอรใ์นตลาดคาดการณเ์ป็นวงกวา้ง
ว่าเฟดจะยงัคงตรงึอตัราดอกเบี !ยไวใ้นระดบัต ํ�าต่อไปอีกระยะหนึ�ง ดอลลารจ์ึงถูกกดดนัก่อนการประชุมเฟดซึ�งจะมีขึ !นในสัปดาหห์นา้ นอกจากนี! ดอลลารใ์น
ฐานะสกลุเงินปลอดภยัยงัถกูถ่วงโดยความตอ้งการสินทรพัยเ์สี�ยงที�เพิ�มขึ !น ทา่มกลางการทะยานขึ !นของหุน้ทั�วโลกสู่ระดบัสูงเป็นประวตัิการณ ์ สาํหรบัวนันี!ไม่มี
การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที�สาํคญั แต่แนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของดอลลารแ์ละอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอย่างใกลชิ้ด เพื�อชี !นาํทิศทาง
ราคาทองคาํ  สาํหรบัมุมมองทางเทคนิค เสี�ยงซื !อหากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรบั 1,761 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคาทองคาํไม่หลุด
แนวรบัราคาทองคาํจะพยายามปรบัตวัขึ !นทดสอบแนวตา้น 1,790 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากยืนไดป้ระเมินแนวตา้นถดัไปบรเิวณ 1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 
 
ตารางท ี4 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/04/2564 15:18 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,775.85 1,786.02 10.17 0.57 

Spot Silver ($) 25.94 26.07 0.13 0.50 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.23 0.04 0.13 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,400 200.00 0.76 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.77 66.84 0.07 0.10 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.60 91.26 -0.35 -0.38 

เงนิยโูร (€/$) 1.1982  1.2024  0.0042  0.3500  

  ท ี4มา : Aspen 

ท ี4มา : Aspen 

 

 1,761  1,748  1,734 

 1,790  1,806  1,820 

 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับต ํ4าสุดรอบ 1 เดือนขณะบอนดย์ีลดส์หร ัฐใกล้ระดับต ํ4าสุดรอบ 5 สัปดาห ์ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสุดรอบ 1 เดือนเมื�อ
เทียบกบัเงินสกลุหลกัในวนันี! ในขณะที�ผลตอบแทนพนัธบตัรอยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสดุในรอบ 5 สปัดาห ์หลงัจากที�ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยํ!าทศันะที�วา่ การ
พุ่งขึ !นใดๆของเงินเฟ้ออาจเป็นเพียงชั�วคราว นอกจากนี! ดอลลารถ์กูถ่วงโดยความตอ้งการสินทรพัยเ์สี�ยง ทา่มกลางการทะยานขึ !นของหุน้ทั�วโลกสู่ระดบัสูง
เป็นประวตัิการณ์ แรงบวกของตลาดวอลล์สตรีท ท่ามกลางความผันผวนตํ�า “อาจยับยั!งแรงทะยานของดอลลารแ์ละดึงดูดผู้เทขายดอลลารต์่อไป” 
นักวิเคราะหก์ล่าว ผลตอบแทนพันธบตัรอายุ 10 ปีอาจร่วงลงตํ�าถึง 1.47% จากราว 1.57% ในปัจจุบนั  ระดับทางเทคนิคที�สาํคญัอยู่ที� 91.30 ซึ�งเป็น
ระดบัต ํ�าสุดของวนัที� 18 มี.ค.สาํหรบัดชันีดอลลาร ์และ 1.2000 ดอลลารส์าํหรบัยูโรซึ�งอาจกระตุน้การปรบัสู่ 1.22 ดอลลาร ์ นายคริสโตเฟอร ์วอลเลอร ์
ผูว้่าการเฟดกล่าวต่อสถานีโทรทศัน ์CNBC เมื�อวนัศกุรว์่า เศรษฐกิจสหรฐั “พรอ้มที�จะปรบัขึ !น” ขณะที�การฉีดวคัซีนดาํเนินไปอย่างต่อเนื�องและกิจกรรม
เพิ�มขึ !น แตก่ารปรบัตวัขึ !นของเงินเฟ้ออาจเป็นเพียงชั�วคราว ซึ�งสะทอ้นคาํกล่าวจากเจา้หนา้ที�เฟดคนอื�นๆซึ�งรวมถงึนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟดใน
สปัดาหที์�ผ่านมา นกัวเิคราะหค์าดวา่ไตรมาสปัจจบุนัจะเป็นช่วงปรบัฐานของผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัและดอลลาร ์ในขณะที�ผลตอบแทนอาจร่วงลงตํ�า
กว่า 1.5% และดอลลารอ์่อนค่าลงตํ�ากว่า 108 เยน แตแ่นวโนม้ช่วงขาขึ !นของผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัและดอลลารจ์ะเริ�มขึ !นอีกครั!งในไตรมาส 3 เมื�อ
สภาคองเกรสอาจจะอนมุตัแิผนดงักล่าว, การฉีดวคัซีนจะคืบหนา้มากขึ !น และจะมีคาดการณใ์นตลาดมากขึ !นเกี�ยวกบัการลดแผนกระตุน้ของเฟด 

 (+) ป ระธ าน าธ ิบดีฝร ั4 งเศสกร ะตุ้น ผู้น ําโลกร ่วมเตือ น ร ัส เซ ีย "ห ้ามลํ!าเส้น !"   ประธานาธิบดีฝรั�งเศส เอ็มมานูเอล มาคร็อง ให้สัมภาษณ์กับ
สถานีโทรทศันซี์บีเอสของสหรฐัฯ กระตุน้ใหบ้รรดาผูน้าํโลกช่วยกนั "ขีดเสน้แดงที�ชดัเจน" กบัรสัเซีย และใชม้าตรการลงโทษทนัทีที�รสัเซีย "ล ํ!าเสน้" ดงักล่าว  
ปธน.มาคร็อง กล่าวในวิดีโอสมัภาษณก์บัซีบีเอสซึ�งออกอากาศในวนัอาทติย ์ระบุว่า การใชม้าตรการลงโทษคือหนทางเดียวที�สามารถนาํมาใชก้บัรสัเซีย
ไดใ้นตอนนี! และเป็นส่วนหนึ�งของการตอบสนองตอ่รสัเซีย ซึ�งตนเห็นดว้ยกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดน วา่ควรมีการเจรจากบัประธานาธิบดีวลาดเิมียร ์ปตูิน 
เพื�อหาทางออกจากความตงึเครียดในขณะนี!ดว้ย  คาํกล่าวล่าสดุของผูน้าํฝรั�งเศสแสดงใหเ้ห็นจดุยืนของฝรั�งเศสที�เริ�มถอยออกจากท่าทีเดมิที�มีตอ่รสัเซีย 
และขยบัเขา้ใกลก้บัรฐับาลสหรฐัฯ ของประธานาธิบดีไบเดนมากขึ !น ในขณะที�กาํลงัเกิดความขดัแยง้รอบใหม่ระหวา่งประเทศมหาอาํนาจสองประเทศนี!ที�
ผูเ้ชี�ยวชาญเชื�อวา่ตงึเครียดที�สดุนบัตั!งแตส่ิ !นสดุยคุสงครามเย็นเมื�อปีค.ศ.1989 

 (+) ร ัสเซ ียข ับทูตสาธารณรัฐเช ็ก 20 คนออกนอกประเทศ  กระทรวงต่างประเทศรสัเซียประกาศขบัไล่เจา้หนา้ที�ทตู 20 คนของสถานทตูสาธารณรฐั
เช็กประจาํกรุงมอสโกออกนอกประเทศ เพื�อตอบโตที้�สาธารณรฐัเช็กประกาศขับเจา้หนา้ที�สถานทูตรสัเซีย 18 คนออกจากสถานทูตรสัเซียในกรุงปราก  
กระทรวงต่างประเทศรสัเซียระบุในแถลงการณว์่า ไดเ้รียกตวันายวิเทซสลาฟ พิวอนกา้ เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัเช็กประจาํรสัเซียเขา้พบ และประทว้ง
อย่างรุนแรงต่อการกระทาํที�ไม่เป็นมิตรของรฐับาลสาธารณรฐัเช็ก  ทั!งนี ! ทางการรสัเซียไดแ้จง้กบันายพิวอนกา้ว่า เจา้หนา้ที� 20 คนดงักล่าวในสถานทูต
สาธารณรฐัเช็กตอ้งเดินทางออกจากรสัเซียภายในวนันี!  นอกจากนี! กระทรวงการต่างประเทศรสัเซียไดข้อใหส้ถานทตูสาธารณรฐัเช็กลดจาํนวนการจา้ง
งานเจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น ลงมาอยู่ในระดบัเดียวกบัของสถานทตูรสัเซียในกรุงปรากดว้ย  สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า เมื�อวนัเสารที์�ผ่านมา นายอนัเดรย ์บา
บิช นายกรฐัมนตรีสาธารณรฐัเช็กเปิดเผยว่า รฐับาลไดข้ับเจา้หน้าที�สถานทูตรสัเซีย 18 คนออกจากสถานทูตรสัเซียในกรุงปราก โดยกล่าวหาว่าเป็น
สมาชิกหน่วยสืบราชการลบัของรสัเซียที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัเหตรุะเบดิคลงัยุทธภณัฑใ์นปี 2557 ซึ�งส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติ 2 คน   

 (-) เซ ี4ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 50.93 จุด ร ับแรงซ ื!อห ุ้นรถยนตพ์ลังงานใหม่  ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดพุ่งขึ !นเกือบ 1.5% ในวนันี! ซึ�งเป็น
การปรบัตวัขึ !นในวนัเดียวที�แข็งแกรง่ที�สดุในรอบ 6 สปัดาห ์โดยไดปั้จจยัหนนุจากแรงซื !อหุน้กลุ่มรถยนตพ์ลงังานใหม่ รวมทั!งรายงานที�วา่นกัลงทนุตา่งชาติ
เขา้ซื !อหุน้จีนอย่างคึกคัก  สาํนักข่าวซินหวัรายงานว่า ดัชนีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,477.55 จุด เพิ�มขึ !น 50.93 จุด หรือ +1.49%  ดชันีหุน้กลุ่มผูผ้ลิต
รถยนตพ์ลงังานใหม่พุ่งขึ !น 6.3% หลงัจากหวัเวย่ประกาศเปิดตวัโซลูชั�นการขบัขี�ดว้ยระบบอตัโนมตัิเมื�อวนัอาทิตยที์�ผ่านมา   ตลาดไดร้บัปัจจยับวกจาก
ขอ้มูลของ Refinitiv ซึ�งระบุว่า นักลงทุนต่างชาติไดเ้ขา้ซื !อหุน้ A-shares สุทธิ 1.9 หมื�นลา้นหยวน (2.92 พนัลา้นดอลลาร)์ ผ่านทาง Stock Connect ซึ�ง
เชื�อมระหว่างตลาดหุน้จีนและตลาดหุน้ฮ่องกง  นกัลงทนุจบัตาธนาคารกลางจีน (PBOC) เตรียมประกาศอตัราดอกเบี !ยเงินกูล้กูคา้ชั!นดี (LPR) ประเภท 1 
ปี และประเภท 5 ปีในวนัพรุ่งนี ! ขณะที�นักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางจีนจะตรึงอัตราดอกเบี !ย LPR ประเภท 1 ปี เอาไวที้�ระดบั 3.85% และตรึง
อตัราดอกเบี !ย LPR ประเภท 5 ปี ไวที้�ระดบั 4.65% 
 

 ท ี4มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bloomberg, Bisnews และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั!งก่อน 

วนัจนัทรที์� 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที� 20 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.5% 0.7% 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ!ามนัรายสปัดาห ์   - -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 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


