
  

                   ราคาอาจข ึ	น ไปทดสอบแ นวต้าน โซนท ี� 1,800-1,806 

ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายท ําก ําไรระยะ

สั	นออกมา เมื�อราคาทองคําอ ่อนตัวลงจะมีแนวร ับบร ิเวณ 1,777-1,763 

ดอลลารต์่อออนซ  ์แต่หากแรงซ ื	อหนาแน่นจนผลักดันให้ราคาฝ่าแนว

ต้านแรกไปได้มีโอกาสข ึ	นทดสอบแนวต้านถัดไป 

 

22 เมษายน 2564 

สรุป มีแรงซื 	อทองคาํท่ามกลางความตงึเครียดดา้นภูมิรฐัศาสตร ์จากความขดัแยง้ที$เพิ$มขึ 	นระหว่างสหรฐั-รสัเซีย ทั	งนี 	  กระทรวงการต่างประเทศรสัเซียไดอ้อก
ประกาศแจง้สถานเอกอัครราชทตูสหรฐั ณ กรุงมอสโก เมื$อวานนี	ว่า เจา้หนา้ที$ประจาํสถานเอกอัครราชทูตสหรฐัจาํนวน 10 คน ตอ้งเดินทางออกจากรสัเซีย
ภายในวนัที$ 21 พ.ค.นี	 ตามมาตรการตอบโตต้่อการควํ$าบาตรของสหรฐัซึ$งประกาศขบัทูตรสัเซีย 10 คนออกจากประเทศ เพื$อตอบโตต้่อการที$รสัเซียแทรกแซง
การเลือกตั	งประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย. 2563 และจารกรรมขอ้มลูของสหรฐั  นอกจากนี	 ทองคาํไดร้บัแรงหนนุจากการอ่อนคา่ลงของสกุลเงินดอลลารแ์ละ
การปรบัตวัลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐั  ขณะที$วนันี 	นักลงทุนมุ่งจับตาการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั อาทิ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการ
ว่างงานครั	งแรกรายสัปดาห,์ ดชันีชี 	นาํเศรษฐกิจจาก CB และยอดขายบา้นมือสองของสหรฐั  ซึ$งจะส่งผลต่อความเคลื$อนไหวของดอลลารแ์ละราคาทองคาํ   
ทั	งนี 	 ประเมินราคาทองคาํมีแนวโนม้เป็นบวกมากขึ 	น หลงัจากราคาทาํระดบัสูงสดุใหม่ได ้แต่เมื$อราคาสรา้งระดบัสูงสุดใหม่ ก็มีแรงขายทาํกาํไรเขา้มากดดนัให้
ราคาทองคาํอ่อนตวัลง อย่างไรก็ดี หากราคาอ่อนตวัลงไม่มากและยืนเหนือแนวรบั 1,777-1,763 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ราคาอาจขึ 	นไปทดสอบแนวตา้นโซน 1,800-
1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

22/04/2564 15:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.30 1,790.45 -2.85 -0.16 

Spot Silver ($) 26.53 26.40 -0.13 -0.49 

เงนิบาท (฿/$) 31.32 31.33 0.01 0.02 

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

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 65.02 64.70 -0.32 -0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 91.11 91.07 -0.05 -0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.2034 1.2038 0.00 0.03 

  ท ี�มา : Aspen 

ท ี�มา : Aspen 

 

 1,777  1,763  1,748 

 1,806  1,820  1,836 

 

 



 

 

 (+) ร ัสเซ ียประกาศข ับจนท.ท ูตสหร ัฐ ย ํ	าต้องเดินทางพ ้นประเทศภายใน 21 พ .ค. สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ

รสัเซยีไดอ้อกประกาศแจง้สถานเอกอคัรราชทตูสหรฐั ณ กรุงมอสโก เมื$อวานนี	ว่า เจา้หนา้ที$ประจาํสถานเอกอคัรราชทตูสหรฐัจาํนวน 10 คน ตอ้ง

เดินทางออกจากรสัเซยีภายในวนัที$ 21 พ.ค.นี 	 ตามมาตรการตอบโตต่้อการควํ$าบาตรของสหรฐั แถลงการณด์งักล่าวเปิดเผยว่า ทางการรสัเซยีเรยีก

พบนายบารเ์ทิล กอรแ์มน รองหัวหนา้คณะผูแ้ทนทางการทูตของสหรฐั และทาํการมอบบนัทึกที$ประกาศว่ากลุ่มบคุคลขา้งตน้เป็น "บคุคลที$ไม่พึง

ปรารถนา" การตดัสินใจดงักล่าวเป็นการตอบโตม้าตรการควํ$าบาตรของสหรฐั ซึ$งประกาศขบัทตูรสัเซยี 10 คนออกจากประเทศ เพื$อตอบโตต่้อการที$

รสัเซียแทรกแซงการเลือกตั	งประธานาธิบดีสหรฐัในเดือนพ.ย. 2563 และจารกรรมขอ้มลูของสหรฐั นอกจากนี	 กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยียัง

แสดงเจตจาํนงที$จะยกระดับการตอบโตใ้นอนาคต โดยระบุว่า มาตรการควํ$าบาตรของสหรฐัเป็นสิ$งที$ผิดกฎหมาย  ทั	งนี 	 เมื$อวันศุกรที์$ผ่านมา 

กระทรวงการต่างประเทศรสัเซียประกาศมาตรการตอบโตส้หรฐัซึ$งรวมถึงการขับเจา้หนา้ที$ทูต 10 คน และสั$ งหา้มเจา้หนา้ที$ปัจจุบันและอดีต

เจา้หนา้ที$ระดบัสงูของสหรฐั 8 คนเขา้ประเทศ 

 (+)  ผู้บร ิหารบิออนเทคยันจาํเป็นต้องฉ ีดวัคซ ีนโควิดโดสสาม เหตุภูมิคุ้มกันลดลง  ดร.ออซเล็ม ตูเรซี ประธานเจา้หนา้ที$ดา้นการแพทย ์

(CMO) ของบริษัทบิออนเทคไดใ้หส้มัภาษณก์บัสาํนกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า ผูที้$ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ครบสองโดสแลว้นั	นมีแนวโนม้ที$จะตอ้งฉีด

วคัซีนโดสที$สาม เนื$องจากภมิูคุม้กนัจะลดลง ซึ$งเป็นการแสดงความเห็นดว้ยกบัน.พ.อลัเบริต์ เบอรล์า ประธานเจา้หนา้ที$บรหิารของบรษัิทไฟเซอรที์$

เคยพดูถงึประเด็นดงักล่าวก่อนหนา้นี 	   ดร.ตเูรซ ีซึ$งเป็นผูร้ว่มก่อตั	งและ CMO ของบรษัิทบอิอนเทค ผูพ้ฒันาวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 รว่มกบับรษัิทไฟ

เซอรค์าดว่า ประชาชนจะตอ้งฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 เป็นประจาํทกุปี เช่นเดียวกบัไขห้วดัตามฤดกูาล เนื$องจากภมิูคุม้กนัจากการฉีดวคัซนีนั	น

จะลดลงเมื$อเวลาผ่านไป "เรามีขอ้บง่ชี 	ถงึภมิูคุม้กนัจากวคัซนีที$ลดลง ขณะเดียวกนัภมิูคุม้กนัโดยธรรมชาติต่อโรคโควิด-19 ก็ลดลงไดเ้ช่นกนั" ดร.ตเูร

ซอีธิบายขณะใหส้มัภาษณใ์นรายการ The Exchange ของสถานีโทรทศันซ์เีอ็นบซีี และเพิ$มเติมว่า "เราสามารถพบกรณีการทาํงานของภมิูคุม้กนัที$

ลดลงในผูที้$เพิ$งรบัเชื 	อโควิด-19 และคาดว่ารวมถงึในผูที้$รบัวคัซนีแลว้ดว้ย" 

 (+) ญี�ปุ่ นประกาศยกเลิกงานโตเกียว มอเตอร โ์ชวปี์นี 	 เหตุโควิดระบาดไม่หยุด นายอากิโอะ โตโยดะ ประธานสมาคมผูผ้ลิตยานยนตแ์ห่ง

ญี$ปุ่ นและประธานบริษัทโตโยตา้เปิดเผยว่า งานโตเกียว มอเตอรโ์ชวใ์นปีนี 	จะถูกยกเลิก เนื$องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื$อง 

นายโตโยดะแถลงต่อสื$อมวลชนว่า เป็นการยากที$จะจัดงานมอเตอรโ์ชวซ์ึ$งจัดขึ 	นทุกๆ 2 ปีที$กรุงโตเกียวของญี$ปุ่ น ขณะที$ตอ้งรบัประกันความ

ปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมงานในช่วงที$ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "โตเกียว มอเตอรโ์ชวจ์ะถกูยกเลิก และจะไม่เลื$อนออกไปแต่อย่างใด" 

นายโตโยดะระบุ พรอ้มเสริมว่า "เป็นเรื$องยากที$จะจัดงานในลักษณะที$ผูค้นจาํนวนมากจะสามารถสัมผัสไดถ้ึงความน่าดึงดูดใจของรถยนตใ์น

สภาพแวดลอ้มที$ปลอดภยั" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ผลประกอบการสดใสหนุนความเช ื�อมั�น-จับตาประชุม ECB  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดปรบัตวัขึ 	นใกลร้ะดบัสงูสดุเป็น
ประวติัการณ ์หลงัการรายงานผลประกอบการที$แข็งแกรง่ของบรษัิทจดทะเบียนในยโุรปไดช่้วยสรา้งความเชื$อมั$นใหก้บันกัลงทนุ ขณะที$ตลาดจบัตา
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) ประชมุนโยบายการเงินในวนันี 	 ซึ$งคาดว่าจะไม่มีการเปลี$ยนแปลงนโยบายใดๆ ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี 	ที$
ระดับ 437.24 จุด เพิ$มขึ 	น 0.60 จดุ หรือ +0.14% ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนี 	ที$ 15,252.04 จุด เพิ$มขึ 	น 56.07 จดุ หรือ +0.37% 
และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั$งเศสเปิดตลาดวนันี 	ที$ 6,230.21 จดุ เพิ$มขึ 	น 19.66 จดุ หรอื +0.32% 

 
 

   ท ี�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg 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.   0.9%** 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 2021 ซึ$งอาจมีการเปลี$ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


