
  

                    หากราคาทองคํายืน เหนือแนวร ับโซน 1,777-
1,763 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ได้  ยังมี โอ ก าส ท ี%ร าค าจ ะค่อ ย ๆ
ปรับ ตัวข ึ ,น  แ ต่ห ากร าคาไม่ส าม าร ถยืน เห นือ  1,800-1,806 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ มีผลใหร้าคาอ่อนตัวลงเพ ื%อสะสมแรงซ ื,อ 

23 เมษายน 2564 

สรุป ดอลลารอ์่อนค่าลง สวนทางสกุลเงินยูโรทรงตวัในระดบัแข็งแกร่ง ขานรบัการเปิดเผยตวัเลข ดชันี PMI รวมภาคผลิต-บริการของยูโรโซนออกมาที)ระดบั 
53.7 ในเดือนเม.ย. พุ่งสูงสุดในรอบ 9 เดือน เพิ)มขึ 2นจากระดบั 53.2 ในเดือนมี.ค. โดยไดร้บัแรงหนนุจากภาคการผลิตที)พุ่งขึ 2นทาํสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ ์ 
ขณะที) คา่เงินปอนดแ์ข็งค่าขึ 2น ขานรบัการเปิดเผย ยอดคา้ปลีกในองักฤษพุ่ง 5.4% ในเดือนมี.ค. ขานรบัคลายล็อกดาวน ์บวกรวมกบัการเปิดเผยดชันี PMI รวม
ภาคผลิต-บรกิารขององักฤษพุ่งสงูสุดในรอบกวา่ 7 ปี  นอกจากนี2 คณะกรรมาธิการยโุรป (EC) ออกแถลงการณว์านนี2วา่ ผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 
(EU) มีมติเห็นชอบขอ้กาํหนดทางเทคนิคในการนาํใบอนญุาตเดินทางระบบดิจิทลั (Digital Green Certificate) มาใช ้เพื)อลดขอ้จาํกดัในการเดินทางและการ
เคลื)อนยา้ยอันเนื)องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาํหรบัผูที้)มีหลักฐานยืนยันว่าไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิดแลว้ มีภูมิคุม้กันตามธรรมชาต ิ
หรือมีผลตรวจโรคเป็นลบ ปัจจยัดงักล่าวกดดนัดอลลาร ์และช่วยหนนุราคาทองคาํไว ้ ดา้นมมุมองทางเทคนิค ประเมินว่าราคาทองคาํอ่อนตวัลงจะมีแนวรบั
บรเิวณ 1,777-1,763 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากยืนได ้ราคามีโอกาสทดสอบแนวตา้น 1,800-1,806 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไม่สามารถผ่านไดใ้หแ้บง่ขายทาํกาํไร 
 
 
 ตารางท ี% 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

23/04/2564 15:41 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,783.40 1,783.89 0.49 0.03 

Spot Silver ($) 26.14 26.05 -0.09 -0.34 

เงนิบาท (฿/$) 31.38 31.40 0.02 0.06 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,500 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 65.58 65.72 0.14 0.21 

ดชันดีอลลาร ์ 91.28 91.02 -0.26 -0.28 

เงนิยโูร (€/$) 1.2015 1.2059 0.00 0.37 

  ท ี%มา : Aspen 

ท ี%มา : Aspen 

 

 1,777  1,763  1,748 

 1,806  1,820  1,836 

 

 



 

 

 (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บร ิการของยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 9 เดือน ไอเอชเอส มารกิ์ต ซึ)งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงินเปิดเผยว่า 
ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) รวมภาคการผลิต-บรกิารเบื 2องตน้ของยโูรโซน อยู่ที)ระดบั 53.7 ในเดือนเม.ย. ซึ)งเป็นระดบัสงูสุดในรอบ 9 เดือน เพิ)มขึ 2นจาก
ระดบั 53.2 ในเดือนมี.ค. โดยไดร้บัแรงหนนุจากภาคการผลิตที)พุ่งขึ 2นทาํสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ ดชันี PMI อยู่เหนือ 50 ซึ)งหมายความว่า กิจกรรม
ภาคธุรกิจของยูโรโซนยงัคงอยู่ในภาวะขยายตวั เมื)อแยกตามกลุ่มแลว้ ดชันี PMI ภาคบริการเบื 2องตน้ของยูโรโซน อยู่ที) 50.3 ในเดือนเม.ย. ซึ)งเป็นระดบั
สูงสุดในรอบ 8 เดือน เพิ)มขึ 2นจาก 49.6 ในเดือนมี.ค. ส่วนดชันี PMI ภาคการผลิตเบื 2องตน้ของยูโรโซน พุ่งขึ 2นแตะระดบั 63.3 ซึ)งเป็นสถิติสูงสุดเท่าที)เคย
จดัทาํขอ้มลูดงักล่าว จากระดบั 62.5 ในเดือนมี.ค. 

 (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บร ิการของสหราชอาณาจักรพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 7 ปี ไอเอชเอส มารกิ์ต/ซีไอพีเอส เปิดเผยวา่ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ 
(PMI) รวมภาคการผลิต-บริการเบื 2องตน้ของสหราชอาณาจกัร พุ่งขึ 2นแตะ 60.0 ในเดือนเม.ย. ซึ)งเป็นระดบัสูงสุดในรอบกว่า 7 ปี (89 เดือน) จากระดบั 
56.4 ในเดือนมี.ค. ดชันี PMI ดีดตวัเหนือระดบั 50 ซึ)งบ่งชี 2ว่า ภาคธุรกิจของสหราชอาณาจกัรมีการขยายตวั โดยไดร้บัปัจจยัหนุนจากภาคการผลิตที)พุ่ง
แรงในเดือนเม.ย. เมื)อแยกตามกลุ่ม ดชันี PMI ภาคบรกิารเบื 2องตน้ของสหราชอาณาจกัร อยู่ที) 60.1 ในเดือนเม.ย. ซึ)งเป็นระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 6 ปีครึ)ง 
(80 เดือน) จากระดบั 56.3 ในเดือนมี.ค. ส่วนดชันี PMI ภาคการผลิตเบื 2องตน้ของสหราชอาณาจกัร อยู่ที) 60.7 ในเดือนเม.ย. ซึ)งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ
กวา่ 26 ปี (321 เดือน) จากระดบั 58.9 ในเดือนก่อนหนา้ มารกิ์ต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า กิจกรรมของภาคเอกชนในสหราชอาณาจกัรไดก้ลบัมาพุ่งขึ 2นอย่าง
มาก หลงัรฐับาลไดป้ระกาศผ่อนปรนมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

 (+) ยอดค้าปลีกในอังกฤษพุ่ง 5.4% ในเดือนมี.ค. ขานร ับคลายล็อกดาวน ์สาํนกังานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษรายงานในวนันี2ว่า ยอดคา้
ปลีกขององักฤษพุ่งขึ 2น 5.4% ในเดือนมี.ค.จากระดบัของเดือนก.พ. และสูงกว่าที)นกัวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ)มขึ 2น 1.5% รายงานของ ONS ระบุว่า ยอดคา้
ปลีกดีดตวัขึ 2นในเดือนมี.ค. เนื)องจากผูบ้ริโภคขานรบัการที)รฐับาลองักฤษไดผ้่อนคลายมาตรการล็อกดาวนเ์พื)อควบคมุการระบาดของโรคโควิด-19 ลง
บางส่วน ขณะที)สินคา้ประเภทเสื 2อผา้มียอดขายสูงเป็นพิเศษในช่วงดงักล่าว ทั2งนี 2 ยอดคา้ปลีกในเดือนมี.ค.สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ประชาชนจับจ่ายใชส้อย
เพิ)มขึ 2น หลงัการผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควดิ-19 ขณะเดียวกนั ONS ระบุวา่ สดัส่วนของการซื 2อขายสินคา้ออนไลนใ์นเดือนมี.ค.ลดลงมาอยู่ที) 34.7% 
หลงัจากทาํสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์เมื)อเดือนก.พ.ที)ระดบั 36.1% ทั2งนี 2 รา้นคา้ปลีกจาํนวนมากไดข้ยายธุรกิจทางออนไลนอ์ย่างรวดเร็ว เพื)อปรบัตวั
ในช่วงล็อกดาวน ์3 ครั2งในรอบหนึ)งปีที)ผ่านมา ดา้นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า เศรษฐกิจอังกฤษหดตวัเกือบ 10% ในปี 2563 และ
นบัเป็นการทรุดตวัลงรุนแรงที)สดุในรอบกวา่ 300 ปี อย่างไรก็ดี IMF คาดการณว์า่ เศรษฐกิจองักฤษจะขยายตวัมากกวา่ 5% ในปี 2564 และ 2565 

 (+) EU อนุมัต ิใช้ใบร ับรองดจิ ิท ัล หวังลดข้อจาํกัดการเดินทางช่วงโควดิ  คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ออกแถลงการณว์านนี2วา่ ผูแ้ทนจากประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) มีมติเห็นชอบขอ้กาํหนดทางเทคนิคในการนาํใบอนญุาตเดนิทางระบบดิจิทลั (Digital Green Certificate) มาใช ้สาํนกัข่าวซิน
หวัรายงานว่า EC ไดเ้สนอใหจ้ดัทาํใบอนญุาตดงักล่าวเมื)อเดือนมี.ค.ที)ผ่านมา เพื)อลดขอ้จาํกดัในการเดนิทางและการเคลื)อนยา้ยอนัเนื)องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 สาํหรบัผูที้)มีหลักฐานยืนยันว่าไดร้บัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดแล้ว มีภูมิคุม้กันตามธรรมชาติ หรือมีผลตรวจโรคเป็นลบ 
ขอ้กาํหนดดงักล่าวครอบคลมุระบบขอ้มลูและกลไกการเขา้รหสั อาทิ ควิอารโ์คด้ ซึ)งจะช่วยใหส้ามารถตรวจสอบใบอนญุาต ทั2งรูปแบบดิจิทลัหรือกระดาษ
ไดท้ั)วสหภาพยโุรป นอกจากนี2 จะมีการอนญุาตใชล้ายเซน็อิเล็กทรอนิกส ์เพื)อใหส้ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของใบอนญุาตไดท้กุที)ใน EU ดว้ย ทั2งนี 2 
EC ไดส้นบัสนนุใหป้ระเทศสมาชิกนาํวิธีการทางดา้นเทคนิคที)จาํเป็นไปปรบัใชใ้นประเทศ เพื)อรองรบัระบบใบอนญุาตที)สอดคลอ้งกนัภายในเดือนมิ.ย.นี 2 
โดยใหเ้หตผุลว่า ขอ้กาํหนดดงักล่าวนั2นถือเป็นกา้วต่อไปที)สาํคญั ทางดา้นนายดิดิเยร ์เรนเดอรส์ กรรมาธิการยุโรปดา้นความยุติธรรมกล่าวว่า "เรากาํลงั
เดนิไปสู่เปา้หมายการใชใ้บอนญุาตภายในเดือนมิ.ย.นี 2 เพื)อใหช้าวยโุรปเดนิทางไดอ้ย่างปลอดภยัในช่วงฤดรูอ้นนี2โดยมีขอ้จาํกดันอ้ยที)สดุ" 
 
 
 

   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 ตวัเลขสตอ็กนํ2ามนัรายสปัดาห ์  0.6M** -5.9M 

วนัพฤหสับดีที) 22 เม.ย. 18.45น. ยโุรป มติอตัราดอกเบี 2ยนโยบายของธนาคารกลางยโุรป (ECB)  0.00%** 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธาน ECB : ครสิติน ลาการด์  - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั2งแรกรายสปัดาห ์  547K** 576K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี 2นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board  1.3%** 0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมี.ค.  6.01M** 6.22M 

วนัศกุรที์) 23 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนมี.ค.   5.4%** 2.1% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 2องตน้   66.4** 66.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 2องตน้   50.1** 51.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 2องตน้   63.3** 62.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 2องตน้   50.3** 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 2องตน้   60.7** 58.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 2องตน้   60.1** 56.3 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 2องตน้   60.9 59.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื 2องตน้   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 2021 ซึ)งอาจมีการเปลี)ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


