
 

 

 

 

   

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี � แกว่งตวัในกรอบ 1,797.82-1,791.20  ดอลลารต์่อออนซ ์ มีแรงซื �อทางเทคนิคเขา้มาหนนุเพิ+ม หลังจากราคาทองคาํ ระดบัสงูสุดใหม่ได้
เหนือระดบัสงูสดุเดิมที+ทาํไวว้นัจนัทรบ์ริเวณ 1,790 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะที+ดอลลารมี์แนวโนม้อ่อนค่าลงต่อ ตามการรว่งลงของบอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี ซึ+งทาํระดบั
ตํ+าสดุเชา้นี �บรเิวณ  1.5310% หลงัจากเมื+อคืนที+ผ่านมาดีมานดใ์นการประมลูพนัธบตัรรอาย ุ20 ปีของสหรฐัอยู่ในระดบัแข็งแกรง่   นอกจากนี� ทองคาํไดร้บัแรงหนนุ หลงั 
Ozlem Tureci ประธานเจา้หนา้ที+บริหารทางการแพทย ์(Chief Medical Officer: CMO) และผูร้ว่มก่อตั�งบริษัท BioNTech ที+มีบทบาทอย่างมากในการรว่มมือกับ Pfizer 
ผูผ้ลิตยาสหรฐัฯ ในการคิดคน้และพฒันาวคัซีนตา้นโควิด-19 ไดแ้สดงความเห็นระหวา่งใหส้มัภาษณก์บัทางสถานีโทรทศัน ์CNBC วา่  ประชาชนจาํเป็นจะตอ้งไดร้บัวคัซีน
กระตุน้เข็มที+ 3 เนื+องจากภมิูคุม้กันไวรสัของรา่งกายลดตํ+าลงตามระยะเวลาที+รบัการฉีดวคัซีน  สอดคลอ้งกบัความเห็นของ Albert Bourla ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร (CEO) 
ของทาง Pfizer  สง่ผลใหห้ลายฝ่ายออกมาแสดงความวิตกกงัวลตอ่โครงการฉีดวคัซีนของรฐับาลประธานาธิบดิีโจ ไบเดน ที+จาํเป็นตอ้งเรง่จดัหาวคัซีนโควิด-19 ใหมี้ปรมิาณ
ซพัพลายที+เพียงพอต่อการแจกจ่ายเพื+อฉีดกระตุน้อีกรอบ ท่ามกลางการระบาดของไวรสัโควิด-19ทั+วโลกที+เรง่ขึ �นขณะนี� ช่วยกระตุน้แรงซื �อสินทรพัยป์ลอดภยั   ดา้นปัจจยั
ทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํเกิดแรงซื �อจนราคาดีดตวัขึ �นโดยมีโอกาสทดสอบแนวตา้น 1,800-1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ หากไม่สามารถผ่านไปได ้ประเมินวา่จะเกิด
แรงขายกดดนัมาอีกครั�ง ระยะสั�นหากราคาทองคาํสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,783-1,777 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีโอกาสดีดตวักลบัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นอีกครั�ง  แนะนาํ 
เนน้เขา้ซื �อเพื+อเก็งกาํไรระยะสั�น โดยแนะนาํใหน้ักลงทนุรอจงัหวะเขา้ซื �อ หากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,783-1,777 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทนุหากหลุด 
1,763 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ และขายใหท้ยอยทาํกาํไรบรเิวณแนวตา้น 1,800-1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   ราคาอาจข ึ�นไปทดสอบแนวต้านโซนท ี� 1,800-

1,806 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรง

ขายทาํกาํไรระยะสั�นออกมา เมื�อราคาทองคาํอ ่อนตัวลงจะมี

แนวรับบร ิเวณ 1,777-1,763 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

22 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
22/04/2564  11:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.30 1,791.65 -1.65 -0.09 

Spot Silver ($) 26.53 26.47 -0.06 -0.23 

เงนิบาท (฿/$) 31.32 31.32 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,400 26,550 150 0.57 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 65.02 65.02 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 91.11 91.10 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2034 1.2034 0.00 0.00 

ที�มา : Aspen 

         1,777  1,763 1,748 

          1,806  1,820 1,836 

 



 

 

 (+) 'มูดี�ส '์เต ือนคุมเดนิทางสกัดโควิดบั�นทอนเศรษฐกิจฟื� นตัว บริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือ “มดีู �สอ์ินเวสเตอรส์เซอรว์สิ” ออกรายงานเมื+อวนัที+ 
20 เม.ย. ตามเวลาสหรฐั ระบุ เมื+อวนัที+ 16 เม.ย.ที+ผ่านมารฐับาลไทยประกาศชุดมาตรการจาํกดัการเดินทางอีกรอบ เพื+อรบัมือกบัผูต้ิดเชื �อโควิด-19 
รายใหม่ที+เพิ+มจาํนวนขึ �น ขอ้จาํกดัเหล่านี�ชะลอความพยายามเปิดดาํเนินการทางเศรษฐกิจอีกครั�ง โดยเฉพาะภาคการท่องเที+ยวที+โดดเดน่ของไทย และ
อาจบั+นทอนการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ ความน่าเชื+อถือติดลบ มูดี �สร์ะบุดว้ยว่า แมข้อ้จาํกัดรอบนี�ค่อนขา้งเล็กนอ้ย แต่ถา้เขม้งวดขึ �นก็อาจกระตุน้ให้
รฐับาลตอ้งออกมาตรการช่วยเหลือเพิ+มเตมิ นาํไปสู่ภาระทางการคลงัเพิ+มขึ �น ดว้ยจาํนวนผูต้ิดเชื �อรายใหม่สงูเกิน 1,700 รายต่อวนัจากเดมิที+ไม่ถงึ 100 
ราย และยงัคงมีแนวโนม้เพิ+มสูงอีกจึงเป็นไปไดอ้ย่างมากที+รฐับาลจะควบคมุการเดินทางเขม้งวดขึ �นและยาวนานกว่าที+เคยประกาศไว ้มาตรการล่าสุด
กาํหนดใหก้รุงเทพฯ และอีก 17 จงัหวดั รวมถึงเมืองท่องเที+ยวอย่างเชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นพื�นที+สีแดง ที+เหลือเป็นพื�นที+สีสม้ ซึ+งในพื�นที+สีแดงรา้นอาหาร 
หา้งสรรพสินคา้ คอมมนิูตี �มอลล ์ลดเวลาบริการลง รา้นอาหารและบารท์ั+วประเทศหา้มขายแอลกอฮอล ์ส่วนสถานบนัเทิงยามคํ+า เช่น ผบั บาร ์รา้น
นวดปิดไปจนถงึสิ �นเดือน เม.ย. สถาบนัการศกึษาปิดเช่นกนั 

 (+)  สิงคโปร -์ฮ่องกงเลื�อนโครงการ Travel Bubble อ ีกรอบ คาดยังคุมโควิดไม่อยู่ สื+อต่างประเทศหลายแห่งซึ+งรวมถึงสาํนกัข่าวบลูมเบิรก์ราย
งานว่า สิงคโปรแ์ละฮ่องกงไดเ้ลื+อนโครงการ Travel Bubble หรือการเดินทางข้ามประเทศโดยไม่ตอ้งกักตัว ซึ+งนับเป็นครั�งที+ 2 ในรอบ 5 เดือนที+
โครงการดงักล่าวตอ้งเผชิญกบัอุปสรรค แหล่งข่าวระบวุ่า รฐับาลของทั�ง 2 ประเทศยงัไม่ไดใ้หเ้หตผุลว่าเพราะเหตใุดจึงตอ้งเลื+อนโครงการออกไป และ
ยงัไม่ไดก้าํหนดวนัเริ+มโครงการใหม่ โดยสิงคโปรเ์ป็นฝ่ายที+ขอยกเลิกโครงการก่อน อย่างไรก็ดี แมย้งัไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตทีุ+แน่ชัด แต่แหล่งข่าว
ระบุว่า สาเหตุน่าจะมาจากการที+สิงคโปรก์าํลังเผชิญกับจาํนวนผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ที+สูงขึ �น โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างชาติ ทางดา้นกระทรวง
คมนาคมสิงคโปร ์และสาํนกังานเพื+อการพฒันาดา้นพาณิชยแ์ละพฒันาเศรษฐกิจของฮ่องกง ยงัไม่ไดอ้อกมาแสดงความเห็นใดๆเกี+ยวกบัรายงานข่าว
ดงักล่าว ก่อนหนา้นี� สิงคโปรแ์ละฮ่องกงไดร้่วมมือกนัเปิดโครงการ Travel Bubble หลงัจากที+เคยวางกาํหนดการเดิมไวใ้นเดือนพ.ย. 2563 แต่ก็ตอ้ง
ประสบความลม้เหลว เนื+องจากความกงัวลเกี+ยวกบัจาํนวนผูต้ิดเชื �อไวรสัโควดิ-19 ที+เพิ+มขึ �นในฮ่องกง 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ขานรับดาวโจนสด์ดีแรง  ตลาดหุน้เอเชียเปิดบวกในวนันี� ตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที+ปิดพุ่งขึ �นกว่า 
300 จุดเมื+อคืนนี� เนื+องจากนกัลงทนุเขา้ชอ้นซื �อหุน้ที+ร่วงลงอย่างหนกัในช่วงที+ผ่านมา ซึ+งรวมถึงหุน้กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มสายการบิน  ดชันี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที+ 3,482.83 จุด เพิ+มขึ �น 9.90 จดุ หรือ +0.29%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี+ปุ่ นเปิดวนันี�ที+ 28,880.78 จดุ เพิ+มขึ �น 
372.23 จดุ หรือ +1.31% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที+ 28,716.98 จดุ เพิ+มขึ �น 95.06 จดุ หรือ +0.33%   

 (+/-) ‘วัคซ ีนโควิด-19’ อาจต้องมีเข ็มท ี�สาม เมื�อนักวิทยาศาสตรผ์ู้ค ิดค้นบอกว่า จะช่วยเพ ิ�มประสิทธ ิภาพการต้านทาน  Ozlem Tureci 
ประธานเจา้หนา้ที+บริหารทางการแพทย ์(Chief Medical Officer: CMO) และผูร้่วมก่อตั�งบริษัท BioNTech ที+มีบทบาทอย่างมากในการร่วมมือกับ 
Pfizer ผูผ้ลิตยาสหรฐัฯ ในการคิดคน้และพฒันาวคัซีนตา้นโควดิ-19 ไดแ้สดงความเห็นระหว่างใหส้มัภาษณก์บัทางสถานีโทรทศัน ์CNBC วา่ เหน็ดว้ย
อย่างยิ+งที+ประชาชนที+ไดร้บัวคัซีนไปแลว้ จาํเป็นจะตอ้งไดร้บัวคัซีนกระตุน้เข็มที+ 3 เนื+องจากภูมิคุม้กนัไวรสัของร่างกายลดตํ+าลงตามระยะเวลาที+รบัการ
ฉีดวคัซีน   อย่างไรก็ตาม บรรดานกัวิจยัส่วนใหญ่ต่างยอมรบัว่าจนถึงขณะนี� ยงัไม่อาจยืนยนัไดว้่า ตวัวคัซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกนัยาวนาน
มากเพียงใดหลงัจากไดร้บัวคัซีนครบโดส ขณะที+เจา้หนา้ที+สาธารณสขุและผูเ้ชี+ยวชาญดา้นสขุภาพเห็นตรงกนัวา่ ความสามารถในการปอ้งกนัโควดิ-19 
ของวคัซีนหลงัจากไดร้บัวคัซีนครบ 6 เดือนจะลดลงหลังจากผ่านไปสกัระยะหนึ+ง ความเป็นไปไดด้งักล่าวส่งผลใหห้ลายฝ่ายออกมาแสดงความวิตก
กงัวลต่อโครงการฉีดวคัซีนของรฐับาลประธานาธิบิดีโจ ไบเดน ที+จาํเป็นตอ้งเร่งจดัหาวคัซีนโควดิ-19 ใหมี้ปริมาณซพัพลายที+เพียงพอต่อการแจกจ่าย
เพื+อฉีดกระตุน้อีกรอบ  Andy Slavitt ที+ปรกึษาอาวุโสของทีมรบัมือโควิด-19 ของประธานาธิบดีไบเดน ระบุชัดว่า ฝ่ายบริหารของไบเดนมีการเตรียม
กาํลงัและความพรอ้มสาํหรบัความจาํเป็นที+อาจเกิดขึ �นในกรณีที+ตอ้งมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เป็นเข็มที+สาม และรฐับาลไดค้าํนึงถงึความจาํเป็น
ในการเพิ+มปริมาณโดสวคัซีน  สาํนกัข่าว Reuters รายงานว่า ขณะนี� 50% ของประชากรวยัผูใ้หญ่ในสหรฐัฯ ไดร้บัวคัซีนตา้นโควดิ-19 แลว้อย่างนอ้ย
หนึ+งเข็ม และสถิติการแจกจ่ายวคัซีนอยู่ที+ประมาณ 28 ลา้นโดสต่อสปัดาห ์ซึ+งเป็นระดบัอปุสงคที์+สงูกว่าอุปทาน และทาํใหก้ารฉีดวคัซีนเกิดการตดิขดั
ในหลายพื�นที+แลว้ 

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



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์+ 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

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

วนัพธุที+ 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.7%** 0.4% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   0.6M** -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 ์   607K 576K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   1.0% 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.   6.18M 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 ้

 
 

 


