
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองคาํชว่งเชา้วนัศกุรฟื์�นตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,789.65 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ หลงัจากเมื.อวานนี�ราคาลงไปทาํระดบัตํ.าสดุบรเิวณ 1,777.32 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์   ทองคาํไดร้บัแรงหนุนจากแรงซื �อสินทรพัยป์ลอดภัย ท่ามกลางความวิตกว่า เกี.ยวกับแผนของปธน.ไบเดน ที.จะเสนอใหมี้การปรบัขึ �นอัตราภาษีส่วนเพิ.ม 
(marginal income tax rate) จาก 37% เป็น 39.6% และปรบัขึ �นภาษีกาํไรที.ไดจ้ากการลงทนุ (capital gains tax) เพิ.มอีกเกือบ 2 เท่า จาก 20% เป็น 39.6% สาํหรบัผูท้ี.มี
รายไดม้ากกวา่ 1 ลา้นดอลลารต์่อปี  โดยเป้าหมายสาํคญัของการปรบัเพิ.มอตัราภาษีในครั�งนี �คือการนาํรายไดม้าเป็นงบประมาณโครงการดา้นสาธารณูปโภคขั�นพื �นฐาน
และการใชจ้า่ยดา้นสงัคมตา่งๆ ตามแผน American Families Plan รวมถึงอาจนาํงบประมาณที.เหลือมาใชใ้นแผน American Jobs Plan ตอ่ไป ทั�งนี � ประธานาธิบดี ไบเดน 
จะเปิดเผยรายละเอียดของแผน American Families Plan กับสภาคองเกรสในวนัที. 28 เม.ย.นี �   ข่าวดงักลา่วกระตุน้ใหน้กัลงทนุแหเ่ทขายทาํกาํไรในตลาดหุน้สหรฐั ก่อนที.
บรรดาบริษัทยกัษ์ใหญ่จะเผยแพรร่ายงานผลประกอบการในสปัดาหห์นา้  อย่างไรก็ดี มองว่านักลงทนุในตลาดประเมินความเสี.ยงดงักล่าวมาระดบัหนึ.งแลว้ก่อนหนา้นี � 
หลงัจากนี�แนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัและทั.วโลก น่าจะขึ �นอยู่กับการระบาดของโควิด-19 และความคืบหนา้เกี.ยวกับวคัซีนว่าจะเป็นอย่างไร  ซึ.งหากมีความไม่แน่นอนและ
ความวิตกเพิ.มขึ �น จะเป็นปัจจยัชว่ยหนนุราคาทองคาํไวไ้ด ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาขยบัขึ �นแตก็่มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา ขณะที.แรงซื �อของราคาทองคาํ
ลดลงจากชว่งก่อนหนา้ ซึ.งหากราคาทองคาํไมส่ามารถยืนเหนือ 1,800-1,806 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื.อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง โดยมีโอกาสเกิดแรงขาย
กลบัลงมา โดยมีแนวรบัในโซน 1,777-1,763 ดอลลารต์่อออนซ ์  แนะนาํกลยทุธ ์เนน้เขา้ซื �อขายเพื.อเก็งกาํไรระยะสั�น โดยแนะนาํใหน้กัลงทนุรอเขา้ซื �อหากราคายอ่ตวัลงมา
และไมห่ลดุแนวรบั 1,777-1,763 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หาจงัหวะขายทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไปทดสอบบรเิวณแนวตา้น 1,800-1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   ราคาทอ งคําอ่อนตัวลงจะมีแ นวร ับบร ิเวณ 

1,777-1,763 ดอลลาร ต์ ่อออนซ ์ หากยืนได้ ราคามีโอกาส

ทดสอบแนวต้าน  1,800-1,806 ดอลลาร ต์ ่อออนซ  ์หากไม่

สามารถผ่านได้ให ้แบ่งขายทาํกาํไร  

 

23 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
23/04/2564 11:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,783.40 1,785.05 1.30 0.09 

Spot Silver ($) 26.14 26.15 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 31.38 31.37 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,550 50 0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 65.58 65.81 0.23 0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 91.28 91.20 -0.08 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2015 1.2026 0.00 0.09 

ที5มา : Aspen 

         1,777  1,763 1,748 

          1,806  1,820 1,836 

 



 

 

 (+) "ไบเดน" ชงข ึ Bนภาษี capital gains tax สูงถึง 43.4% ในสัปดาหห์น้า   สาํนักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ
สหรฐัฯ เตรียมเสนอใหป้รบัเพิ.มภาษีกาํไรที.ไดจ้ากการลงทุน (capital gains tax)จากเดิมที.ระดับ 20% เป็น 39.6% และอาจสูงสดุถึง 43.4%  
สาํหรบัผูที้.มีรายไดม้ากกว่า 1 ลา้นดอลลารต่์อปี และปรบัเพิ.มอตัราภาษี ส่วนเพิ.ม (marginal income tax rate) จาก 37% เป็น 39.6% โดยจะ
เสนอต่อสภาคองเกรสในสปัดาหห์นา้ การปรบัเพิ.มอตัราภาษีในครั�งนี �เป็นหนึ.งในนโยบายที.ใชใ้นการหาเสียงเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯโดยมี
เปา้หมายสาํคญัคือสรา้งความเท่าเทียมใหก้บัประชาชนในสหรฐัฯ เนื.องจากมีกลุ่มคนรวยบางกลุ่มที.จ่ายเงินภาษีในอตัราที.นอ้ยกว่าคนที.มีฐานะ
อยู่ในระดบักลาง  "เจน ซากี" เลขาธิการประจาํทาํเนียบขาว เปิดเผยว่า ผูน้าํสหรฐัฯมีแผนที.จะเสนอรา่งกฎหมายมาตรการภาษีใหม่ต่อสภาคอง
เกรสในสปัดาหห์นา้ ซึ.งเป้าหมายสาํคญัของการปรบัเพิ.มอตัราภาษีในครั�งนี �คือการนาํรายไดม้าเป็นงบประมาณโครงการดา้นสาธารณูปโภคขั�น
พื �นฐานและการใชจ่้ายดา้นสังคมต่างๆ ตามแผน American Families Plan รวมถึงอาจนาํงบประมาณที.เหลือมาใชใ้นแผน American Jobs 
Plan ต่อไป ทั�งนี � ประธานาธิบดี ไบเดน จะเปิดเผยรายละเอียดของแผน American Families Plan กบัสภาคองเกรสในวนัที. 28 เม.ย.นี � โดยจะมี
กาํหนดค่าใชจ่้ายเพิ.มเติมในส่วนของเด็กและการศกึษา ซึ.งรวมถงึการขยายเครดิตภาษีเด็กออกไปชั.วคราว ซึ.งช่วยใหพ่้อแม่ของเด็กไดร้บัเงินมาก
ถงึ 300 ดอลลาร ์สาํหรบัเด็กเล็ก หรอืไดร้บัเงิน 250 ดอลลาร ์สาํหรบัพ่อแม่ที.มีเด็กอาย ุ6 ปีขึ �นไป 

 (+) จีด ีพ ีสหร ัฐเสี5ยงชะลอตัว-เงิน เฟ้อพ ุ่ง หากปัญหาชิปขาดแคลนรุนแรงข ึBน   นายสเปนเซอร ์ฮิลล ์นักวิเคราะหข์องโกลดแ์มน แซคส์
คาดการณว่์า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรฐัอาจชะลอตัวลง และอัตราเงินเฟ้อมีแนวโนม้เพิ.มขึ �น หากสถานการณข์าดแคลนชิปเลวรา้ยลง 
นกัวิเคราะหก์ล่าวว่า ปัจจยัหลายประการทาํใหชิ้ปขาดแคลน โดยความตอ้งการที.พุ่งขึ �นประกอบกบัภาวะขาดแคลนชิปนาํไปสู่สถานการณที์.ยอด
สั.งซื �อสินคา้ทกุประเภทตั�งแต่รถยนตไ์ปจนถึงทีวีและคอมพิวเตอรแ์บบทชัสกรนี ปรบัตวัขึ �นเป็นเวลาอย่างนอ้ย 6 เดือน ทั�งนี � นายฮิลลค์าดการณ์
ว่า ในปี 2564 ภาวะขาดแคลนชิปจะส่งผลใหมี้การเรียกเก็บภาษีที.เพิ.มขึ �นตามเงินเฟ้อ ซึ.งอาจทาํใหร้าคาสินคา้ที.ตอ้งใชชิ้ปเป็นส่วนประกอบนั�น 
พุ่งขึ �นถึง 3% และสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลใหอ้ัตราเงินเฟ้อปรบัตัวขึ �นมากถึง 0.4% ในช่วงเวลาที.เหลือของปีนี � "เมื.อนาํปัจจัยเหล่านี �มา
ประกอบเขา้ดว้ยกนั เราจะเห็นว่า ภาวะขาดแคลนชิปมีผลกระทบต่อการขยายของ GDP และภาคอตุสาหกรรม และจะเป็นเหตใุหอ้ตัราเงินเฟ้อที.
เกิดจากราคาสินคา้พื �นฐานยงัคงเพิ.มขึ �นในปีนี �" นายฮิลลก์ล่าว นายฮิลลย์งักล่าวดว้ยว่า ในขณะที.เซมิคอนดคัเตอรมี์สดัส่วนเพียง 0.3% ของ
ผลผลิตในสหรฐันั�น แต่ก็มีส่วนสาํคญัต่อตวัเลข GDP ในอตัราถึง 12% พรอ้มกบักล่าวว่า ภาวะขาดแคลนชิปอาจส่งผลใหก้ารผลิตรถยนตล์ดลง
ราว 2-6% ในปีนี � 

 (+)  บติคอยน-์อเีธอเร ียมร ่วงเช ้านี B ก ังวลไบเดนข ึBนภาษีกระทบการลงทนุเงนิดจิทิลั สกลุเงินครปิโตเคอเรนซ ีซึ.งรวมถงึบติคอยนแ์ละอีเธอ
เรยีม รว่งลงในช่วงเชา้นี � โดยไดร้บัแรงกดดนัจากกระแสคาดการณที์.ว่า แผนการปรบัขึ �นภาษีกาํไรจากการลงทนุของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะ
ส่งผลกระทบต่อการลงทนุในสกลุเงินดิจิทลั ณ เวลา 11.07 น. ราคาบทิคอยนร์ว่งลง 1,742 ดอลลาร ์หรอื 3.36% แตะที. 50,100 ดอลลาร ์ขณะที.
ราคาอีเธอเรียมร่วงลง 162.04 ดอลลาร ์หรือ 6.73% แตะที. 2,244.99 ดอลลาร ์รายงานข่าวระบุว่า ปธน.ไบเดนจะเสนอใหมี้การปรบัขึ �นอตัรา
ภาษีรายไดส้่วนเพิ.ม (marginal income tax rate) จาก 37% เป็น 39.6% และปรบัขึ �นภาษีกาํไรที.ไดจ้ากการลงทนุ (capital gains tax) เพิ.มอีก
เกือบ 2 เท่า จาก 20% เป็น 39.6% สาํหรบัผูที้.มีรายไดม้ากกว่า 1 ลา้นดอลลารต่์อปี 

 (-) ฮั5งเส็งปิดเช ้าบวก 258.98 จุด ขานร ับข ้อมูลเศรษฐกิจสหร ัฐ ดัชนีฮั.งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้เพิ.มขึ �น ขานรบักระทรวงแรงงาน
สหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูยื้.นขอสวสัดิการว่างงานครั�งแรกอยู่ที.ระดบั 547,000 รายในสปัดาหที์.แลว้ ซึ.งเป็นระดบัตํ.าที.สดุนบัตั�งแต่เกิดการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั นอกจากนี� ตวัเลขผูยื้.นขอสวสัดิการว่างงานดงักล่าวยงัตํ.ากว่าที.นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วที้.ระดบั 603,000 ราย ดชันี
ฮั.งเส็งปิดภาคเชา้ที. 29,014.32 จดุ เพิ.มขึ �น 258.98 จดุ หรอื +0.90% 

 
 

ท ี5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัBงก่อน 

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 ์  547K** 576K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board  1.3%** 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.  6.01M** 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   58.9 56.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   60.9 59.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   61.6 60.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนมี.ค.   885K 775K 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที.มีการประกาศออกมา 
*ที.มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที. 16 เมษายน 2564 ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


