
  

                         หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ 
1,753-1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้มขยับขึ้น 
โดยประเมินแนวต้านโซน  1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้มี
แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม หากไม่
สามารถผ่านแนวต้านแรกได้ ยังต้องระวังแรงขายท าก าไรสลับออกมา 

16 เมษายน 2564 
 

สรุป ความตึงเครียดระหว่างสหรฐั-รสัเซีย กระตุน้แรงซือ้ทองในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย หลังจากล่าสุด มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงต่างประเทศของ
รสัเซีย ประกาศกรา้วว่า สหรฐั “ตอ้งชดใชอ้ย่างสาสม” จากการท าลายความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ หลงัสหรฐัประกาศคว ่าบาตรรสัเซียและขบัไล่ทูตรสัเซียออก
จากประเทศ   ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึน้หลังจากท่ีสหรฐัประกาศคว ่าบาตรรัสเซียในวนัพฤหัสบดี (15 เม.ย.) พรอ้มกับขับไล่ทูตรสัเซีย 10 คนออกจาก
ประเทศ โดยอา้งว่าเป็นการตอบโตร้สัเซียท่ีแทรกแซงการเลือกตัง้และแฮกขอ้มลูของสหรฐั   ส  าหรบัมมุมองต่อราคาทองค า เบือ้งตน้หากราคาทองค ายงัสามารถ
รกัษาระดับเหนือ 1,753-1,748 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ย่างแข็งแกร่ง สามารถเขา้ซือ้เพื่อเก็งก าไรระยะสัน้ได้ ทั้งนี ้อาจพิจารณาแบ่งทองค าออกขายท าก าไร
บางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นท่ี 1,783 ดอลลารต์่อออนซ ์ และตัง้จุดตดัขาดทุนหากราคาไม่เป็นไปตามคาดการณ์ โดยลดการลงทุนหากราคาหลดุ 
1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

16/04/2564 15:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,763.50 1,766.39 2.89 0.16 

Spot Silver ($) 25.84 25.92 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.26 0.13 0.42 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 25,800 26,100 300.00 1.16 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.94 67.01 0.07 0.10 

น า้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.67 91.60 -0.07 -0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1970  1.1984  0.0014  0.1200  

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

 1,748  1,734  1,717 

 1,783  1,800  1,816 

 

 



 

 

• (+) รัสเซียกร้าวเอาคืนสหรัฐ'คว ่าบาตร-ขับทูต'  มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงต่างประเทศของรสัเซีย ประกาศกรา้วว่า สหรฐั “ตอ้งชดใชอ้ย่างสา
สม” จากการท าลายความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ หลงัสหรฐัประกาศคว ่าบาตรรสัเซียและขบัไล่ทูตรสัเซียออกจากประเทศ “เราไม่อาจยอมรบัพฤติกรรม
ท่ีกา้วรา้วเช่นนี ้และการตอบโตก้ารคว ่าบาตรเป็นสิ่งท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้สหรฐัตอ้งรบัผิดชอบต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด” โฆษกกระทรวงต่างประเทศของ
รสัเซียกล่าว พรอ้มกบัระบุว่า นายจอหน์ ซลัลิแวน เอกอคัรราชทูตสหรฐัประจ ารสัเซีย ถกูเรียกตวัมาคุยท่ีกระทรวงต่างประเทศรสัเซีย   “เราเตือนสหรฐัครัง้
แลว้ครัง้เล่าถึงผลพวงของการกระท าอนัเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยนัระดบัการเผชิญหนา้ระหว่างสองประเทศ” เธอกล่าว “ในการพูดคุยทางโทรศพัท์
กบัท่านประธานาธิบดีรสัเซียครัง้หน่ึง นายโจ ไบเดน ไดแ้สดงความสนใจท่ีจะท าใหค้วามสมัพนัธร์สัเซีย-สหรฐั กลบัสู่ภาวะปกติ แต่การกระท าของรฐับาล
สหรฐักลบัตรงกันขา้ม”  ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดงักล่าวเกิดขึน้หลงัจากท่ีสหรฐัประกาศคว ่าบาตรรสัเซียในวนัพฤหสับดี (15 เม.ย.) 
พรอ้มกบัขบัไล่ทตูรสัเซีย 10 คนออกจากประเทศ โดยอา้งว่าเป็นการตอบโตร้สัเซียท่ีแทรกแซงการเลือกตัง้และแฮกขอ้มลูของสหรฐั 

• (-) อินเดียพบผู้ติดเชือ้โควิดรายวันสูงกว่า 2 แสนรายติดต่อกันวันที่ 2  กระทรวงสาธารณสขุอินเดียเปิดเผยในวนันีว่้า ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา 
พบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 217,353 ราย ซึ่งนับเป็นวนัท่ี 2 ติดต่อกันท่ีพบจ านวนผูต้ิดเชือ้รายวนัสงูกว่า 200,000 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผู้
ติดเชือ้ทั่วประเทศขณะนีพุ้่งขึน้เป็น 14,291,917 ราย  ขณะเดียวกัน อินเดียพบผูเ้สียชีวิตเพิ่มอีก 1,185 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึน้เป็น 
174,308 ราย  รายงานระบุว่า ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา มีผู้ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ 97,866 ราย ส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึน้เป็น 
1,569,743 ราย    

• (-) เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 27.63 จุด รับ GDP จีนแข็งแกร่ง  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี ้เนื่องจากนักลงทนุขานรบัตวัเลข
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ท่ีขยายตวัแข็งแกร่งในไตรมาส 1/2564   ส  านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,426.62 จุด 
เพิ่มขึน้ 27.63 จุด หรือ +0.81%  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันีว่้า GDP ไตรมาส 1 ของจีนขยายตัว 18.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีใน
ไตรมาสแรกของปีนี ้เนื่องจากอปุสงคใ์นประเทศและต่างประเทศฟ้ืนตวัขึน้อย่างแข็งแกรง่ รวมทัง้การท่ีรฐับาลออกมาตรการสนบัสนนุบริษัทขนาดเล็ก   

• (+/-) สหรัฐพบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ติดเชื้อ 5,800 ราย  สหรฐัพบผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ติดเชือ้ 5,800 ราย แค่ถือว่ามีสัดส่วนเพียง
เล็กน้อยในกลุ่มผูร้บัวคัซีนครบตามก าหนด โดยอยู่ต  ่ากว่า 1%  ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคของสหรฐั (ซีดีซี) รายงานการตรวจพบประชาชนท่ีเขา้รบั
วคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศติดเชือ้ไวรสัโควิดราว 5,800 ราย  สถานีโทรทศันซ์ีเอ็นเอ็นกล่าวรายงานโดยอา้งรายงานของศูนยซ์ีดีซีว่า ขณะนีม้ี
รายงานกรณีของผูต้ิดเชือ้หลังรบัวคัซีนแลว้ประมาณ 5,800 ราย แต่การติดเชือ้หลงัรบัวคัซีน (Breakthrough Infection) มีสดัส่วนเพียงเล็กนอ้ยในกลุ่ม
ผูร้บัวัคซีนครบตามก าหนด โดยอยู่ต  ่ากว่า 1%  ในกลุ่มผูต้ิดเชือ้หลังรบัวัคซีนทั้งหมด 5,800 ราย บางรายมีอาการป่วยขั้นรุนแรง และเสียชีวิต 74 ราย 
ขณะอีก 396 รายหรือ 7% ตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล  ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า ศูนยซ์ีดีซีเรียกรอ้งใหผู้ม้ีสิทธิฉีดวคัซีนเขา้รบัการฉีดวคัซีนโดยเร็ว
ท่ีสดุ พรอ้มเตือนใหผู้ร้บัวคัซีนครบตามก าหนดปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัต่อไป เช่น สวมหนา้กากอนามยัและเวน้ระยะห่างทางสงัคม เพื่อป้องกนัโรคโค
วิด-19 

• (+/-) 'ไทย-ไต้หวัน' เสี่ยงถูกสหรัฐหมายหัว 'ประเทศป่ันค่าเงิน'  ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นค่าเงินของ  ส  านกัข่าวรอยเตอร ์รายงานเมื่อวนัพฤหสับดี (15 เม.ย.) 
ว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านค่าเงินของสหรัฐคาดการณ์ว่า  ไทยและไต้หวัน มีความเสี่ยงท่ีจะถูกกระทรวงการคลังสหรัฐภายใต้การน าของนางเจเน็ต เยล
เลน รฐัมนตรีกระทรวงการคลัง ขึน้บัญชีว่าเป็น "ประเทศป่ันค่าเงิน " เช่นเดียวกับเวียดนามและสวิตเซอรแ์ลนด ์ในรายงานท่ีจะเผยแพร่ในสัปดาห์นี ้ 
อย่างไรก็ดี ผูเ้ชี่ยวชาญมองว่า นางเยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัอาจจะไม่ใชม้าตรการท่ีแข็งกร้าวแบบเดียวกับคณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรมัป์ เน่ืองจากท่ีผ่านมานัน้ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน พยายามใชแ้นวทางที่สรา้งสรรคม์ากขึน้กบับรรดาประเทศพนัธมิตรและประเทศคู่
คา้  คาดว่า นางเยลเลนจะพิจารณาถึงการบิดเบือนทางการคา้และกระแสเงินทุนในช่วงท่ี โควิด-19 แพร่ระบาด และจะทบทวนเก่ียวกับโครงสรา้งของ
รายงานดงักล่าว  นายแมทธิว กู๊ดแมน อดีตเจา้หนา้ท่ีกระทรวงการคลงัสหรฐัซึ่งปัจจุบนัเป็นนักวิชาการประจ า  Center for Strategic and International 
Studies กล่าวว่า “ผมคิดว่านางเยลเลนจะด าเนินการในเรื่องนีด้ว้ยความยืดหยุ่นมากขึน้ และผมคาดว่า นางเยลเลนอาจจะไม่ตีตราอย่างชัดเจนว่า
ประเทศคู่คา้รายใดท าการป่ันค่าเงิน”  

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 12 เม.ย.   ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

วนัองัคารท่ี 13 เม.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการคา้เดือนมี.ค.   88B** 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   66.3** 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   70.7** 76.7 

 17.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.2** 95.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.6%** 0.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   0.3%** 0.1% 

วนัพธุท่ี 14 เม.ย. 16.00 น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -1.0%** 0.8% 

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   -5.9M** -3.5M 

 23.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีท่ี 15 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.5%** 0.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   8.4%** -2.7% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค.   9.8%** -3.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   50.2** 51.8 

 19.30 น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   576K** 744K 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   26.3** 17.4 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนมี.ค.   74.4%** 73.8% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   1.4%** -2.2% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5%** 0.3% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยั โดย NAHB   83** 82 

วนัศุกรท่ี์ 16 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2021   18.3%** 6.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.ค.   1.75M 1.72M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนก.ค.   1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก UoM   88.9 84.9 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์  มาก  ปานกลาง   นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา  forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 09 เมษายน 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


