
 

30 April 2021 

สรุป นายฮนัส ์คลจู ผูอ้  านวยการองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประจ าภูมิภาคยโุรป เปิดเผยว่า ขณะนีช้าวยุโรปที่ไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 มีจ  านวนมากกว่าประชากรที่ไดร้บั
การยืนยันผลตรวจว่าติดโรคโควิด-19 แลว้ "ปัจจุบัน ยุโรปมีผูป่้วยโรคโควิด-19 ที่ยืนยันผลแลว้อยู่ที่ 5.5% ของประชากรทัง้หมด ขณะที่ประชากร 7% ไดร้ับวคัซีนครบโดสแลว้" 
นายคลูจระบุในค าแถลงต่อสื่อมวลชน โดยปัจจุบนัมีการฉีดวคัซีนในยุโรปแลว้ 215 ลา้นโดส และราว 16% ของประชากรในประเทศสมาชิกของ WHO ประจ าภูมิภาคยุโรปไดร้บั
วคัซีนโดสแรกแลว้ ปัจจบุนัประเทศสมาชิกของ WHO ประจ าภมูิภาคยุโรป มีผูป่้วยโรคโควิด-19 สะสม 51,506,373 ราย และผูป่้วยเสียชีวิตรวม 1,076,173 ราย   แนวโนม้ยอดฉีด
วคัซีนโควิดในยโุรปที่แซงยอดผูต้ิดเชือ้ ส่งผลหนนุค่าเงินยโูร กดดนัดชันีดอลลาร ์และหนนุราคาทองค า  แต่ในขณะเดียวกนัปัจจยัดงักล่าวไดห้นนุแรงซือ้สินทรัพยเ์สี่ยง ขณะที่ตลาด
หุน้ยโุรปเปิดบวกจากความหวงัการฟ้ืนเศรษฐกิจรวมถึง ไดแ้รงหนนุจากผลประกอบการแข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียนในยโุรป จึงบั่นทอนแรงซือ้ทองค าเช่นกัน แนะน าเก็งก าไรระยะ
สัน้  ทยอยขายหากราคาไม่สามารถทะลแุนวตา้นดา้นบนโซน 1,783-1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์และปิดสถานะขายหากราคายืนเหนือโซน 1,756-1,741 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
30/04/2021  15:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,771.80 1,769.77 -2.03 -0.11 

Spot Silver ($) 26.09 25.97 -0.12 -0.46 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,410 26,270 -140 -0.53 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,430 26,310 -120 -0.45 

Gold Online Futures (GOM21) 1,779.20 1,772.60 -6.60 -0.37 

Silver Futures (SVFM21)  26.42 26.09 -0.33 -1.25 

ดชันดีอลลาร ์ 90.64 90.78 0.14 0.16 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  แรงซือ้กลบัเขา้มาอยู่ในระดบัจ ากดั หากราคาดีดตวัขึน้ไปไม่
สามารถผ่านแนวตา้นที่ 1,783-1,797 ดอลลารต่์อออนซ ์มีแนวโนม้เกิดแรงขายสลบั
ออกมา ซึ่งหากราคาอ่อนตวัประเมินแนวรบับริเวณ 1,756-1,741 ดอลลารต่์อออนซ์
หากยืนไดร้าคามีแนวโนม้สรา้งฐานราคา 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะหากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านดา้นบนโซน 1,783-
1,797 ดอลลารต่์อออนซ์ เพื่อรอซือ้ใหม่หากราคาอ่อนตัวลงมายืนเหนือ 1,756-
1,741 ดอลลารต่์อออนซ ์
Short Position  หากราคายงัไม่ผ่านแนวตา้น สามารถรอดูแนวรบั 1,756 ดอลลาร์
ต่อออนซ์หากยืนได้แนะน าปิดสถานะออกก่อน แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าว 
สามารถถือรอลุน้ปิดสถานะที่แนวรบัถดัไปบริเวณ 1,741 ดอลลารต่์อออนซ ์
Open New  เปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านโซน 1,783-1,797 ดอลลารต่์อออนซ ์
(ตดัขาดทุนสถานะขายหากราคาผ่าน 1,797 ดอลลารต่์อออนซ)์ ทัง้นีอ้าจทยอยเขา้
ซือ้คืนหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบั 1,756-1,741 ดอลลารต่์อออนซ ์นักลงทุน
ในตลาด TFEX พยายามควบคมุความเสี่ยงจากช่วงวนัหยดุยาวในสดุสปัดาหน์ี ้
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

       1,756   1,741  1,728 

       1,783   1,797  1,816 

 



 

 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ได้แรงหนุนจากผลประกอบการแข็งแกร่ง   ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตัวขึน้ในวันนี ้โดยไดแ้รงหนุนจากการ
เปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ของยโุรป ซึ่งจะมีการรายงานในช่วงเย็นวนันีต้ามเวลาประเทศไทย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้
ระดบั 438.78 จดุ เพิ่มขึน้ 0.01 จดุ หรือ +0.002% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,204.39 จดุ เพิ่มขึน้ 50.19 จดุ หรือ +0.33% 
และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,316.32 จดุ เพิ่มขึน้ 13.75 จดุ หรือ +0.22% 

• (-) ญี่ปุ่นรับมอบวัคซีนโควิดล็อตแรกจากโมเดอรน์าแล้ว รออนุมัติใช้เร็วๆนี ้ วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ชดุแรกของบรษิัทโมเดอรน์า อิงค์
ส่งมาถึงญ่ีปุ่ นแลว้ในวนันี ้โดยรฐับาลญ่ีปุ่ นเตรียมน าวคัซีนดงักล่าวไปฉีดตามศูนยฉี์ดวคัซีนขนาดใหญ่ หลงัจากท่ีวคัซีนดังกล่าวไดร้บัการอนมุตัิ
ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึน้ในเดือนพ.ค.นี ้วคัซีนของโมเดอรน์าจะเป็นวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตวัท่ีสองซึ่งไดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นญ่ีปุ่ นต่อจากวคัซีน
ของไฟเซอร ์หากคณะท างานของกระทรวงสาธารณสขุญ่ีปุ่ นอนมุตัิไดอ้ย่างเรว็สดุในวนัท่ี 20 พ.ค.นี ้วคัซีนของบรษิัทโมเดอรน์าซึ่งส่งจากประเทศ
เบลเยียมนัน้มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ จงัหวดัโอซากา้เรียบรอ้ยแลว้ และคาดว่าจะน าไปฉีดใหก้ับประชาชนตามศูนยฉี์ดวคัซีนขนาด
ใหญ่ โดยรฐับาลกลางมีแผนท่ีจะเปิดศูนยด์ังกล่าวท่ีกรุงโตเกียวและจังหวัดโอซากา้ ทั้งนี ้ญ่ีปุ่ นไดท้ าขอ้ตกลงกับโมเดอรน์าเพื่อจัดซือ้วคัซีน
จ านวน 50 ลา้นโดส ซึ่งจะเพียงพอส าหรบัประชาชนจ านวน 25 ลา้นคน หรือราว 1 ใน 5 ของทัง้ประเทศ การส่งมอบวคัซีนดงักล่าวคาดว่าจะช่วย
เรง่การฉีดวคัซีนในญ่ีปุ่ นใหร้วดเร็วขึน้ ขณะท่ียอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รอบใหม่กลบัมาเพิ่มขึน้อีกครัง้ นอกจากนี ้ญ่ีปุ่ นยงัตามหลงัประเทศพฒันา
แลว้อีกหลายประเทศรวมถึงสหรฐัในแง่ความคืบหนา้ของการฉีดวคัซีน  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า เมื่อเดือนมี.ค.ท่ีผ่านมา ทาเคดา ฟารม์าซูติ
คอล (Takeda Pharmaceutical) บริษัทยาใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นประกาศว่า ได้ยื่นขออนุมัติการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอรน์าต่อ
กระทรวงสาธารณสขุของญ่ีปุ่ นแลว้ 

• (-)  เม็กซิโกเตรียมผลิตวัคซีนโควิด "สปุตนิก ไฟว"์ ในเดือนพ.ค.   ส  านักข่าวซินหัวรายงานว่า เม็กซิโกจะเริ่มผลิตวัคซีนสปุตนิก ไฟว ์
(Sputnik V) ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของรสัเซียอย่างเร็วท่ีสุดในเดือนพ.ค.นี ้ทั้งนี ้บัญชีทวิตเตอรท์างการของวคัซีนสปุตนิก ไฟวไ์ด้
เผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวเมื่อวนัพธุ (28 เม.ย.) ระหว่างท่ีนายมารเ์ซโล เอบรารด์ รฐัมนตรีกระทรวงต่างประเทศเม็กซิโกเยือนกรุงมอสโกของรสัเซีย 
ทางดา้นนายเซอรเ์กย ์ลาฟรอฟ รฐัมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรสัเซียแถลงหลงัหารือกบันายเอบรารด์ว่า "เม็กซิโกยงัคงเป็นประเทศแรก
และประเทศเดียวในทวีปอเมรกิาเหนือท่ีขึน้ทะเบียนวคัซีนสปตุนิก ไฟวข์องรสัเซีย" "เราเห็นพอ้งกนัว่า การจดัส่งวคัซีนตวันีต้ามท่ีระบุไวใ้นสญัญา
ระหว่างรสัเซียกบัเม็กซิโกจะเป็นไปอย่างราบรื่น" นายลาฟรอฟกล่าว ทางดา้นนายเอบรารด์ไดข้อบคณุรสัเซีย โดยกล่าวว่าชาวเม็กซิโกกว่า 1 ลา้น
คนไดร้บัวัคซีนสปุตนิก ไฟวแ์ลว้ โดยมีผลการฉีดท่ีดีมาก นายเอบรารด์ทิง้ทา้ยว่าเบอรเ์ม็กซ ์(Birmex) ผูผ้ลิตวัคซีนของเม็กซิโกจะร่วมมือกับ
หุน้ส่วนฝ่ายรสัเซียต่อไป เพื่อผลิตวคัซีนดงักล่าวในระยะยาว 

• (+/-) WHO เผยยอดฉีดวัคซีนโควิดในยโุรป แซงยอดผู้ติดเชือ้แล้ว  นายฮนัส ์คลจู ผูอ้  านวยการองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประจ าภมูิภาค
ยโุรป เปิดเผยว่า ขณะนีช้าวยโุรปท่ีไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 มีจ านวนมากกว่าประชากรท่ีไดร้บัการยืนยนัผลตรวจว่าติดโรคโควิด-19 แลว้ 
"ปัจจบุนั ยโุรปมีผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ียืนยนัผลแลว้อยู่ท่ี 5.5% ของประชากรทัง้หมด ขณะท่ีประชากร 7% ไดร้บัวคัซีนครบโดสแลว้" นายคลจูระบุ
ในค าแถลงต่อสื่อมวลชน โดยปัจจบุนัมีการฉีดวคัซีนในยโุรปแลว้ 215 ลา้นโดส และราว 16% ของประชากรในประเทศสมาชิกของ WHO ประจ า
ภมูิภาคยโุรปไดร้บัวคัซีนโดสแรกแลว้ ปัจจบุนัประเทศสมาชิกของ WHO ประจ าภมูิภาคยโุรป มีผูป่้วยโรคโควิด-19 สะสม 51,506,373 ราย และ
ผูป่้วยเสียชีวิตรวม 1,076,173 ราย แมว้่าจ านวนผู้ป่วยใหม่ ผูป่้วยท่ีรกัษาตัวในโรงพยาบาล และผูป่้วยเสียชีวิตจะลดลงในช่วงไม่นานนี ้แต่
นายคลูจก็ไดย้  า้เตือนประชาชนในภูมิภาคใหร้ะมัดระวังตนเองและยงัตอ้งตระหนักถึงความจริงท่ีว่าวคัซีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยุติการ
ระบาดใหญ่ได ้"หากปราศจากการแจง้ขอ้มูลและมีส่วนร่วมกับชุมชน พวกเขายังคงเสี่ยงกับเชือ้ไวรสั หากปราศจากการเฝ้าระวัง เราก็มิอาจ
จ าแนกเชือ้ไวรสัชนิดกลายพนัธุใ์หม่ได ้และหากปราศจากการแกะรอยประวตัิสัมผสัใกลช้ิด รฐับาลอาจตอ้งบงัคับใชม้าตรการเขม้งวดอีกครัง้"  
นายคลจูระบ ุ

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 26 เม.ย. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดย Ifo   96.8** 96.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมี.ค.     0.5%** -0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.     1.6%** -1.2% 

วนัองัคารท่ี 27 เม.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)    -0.10%** -0.10% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS   11.9%** 11.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนเม.ย.จาก CB   121.7** 109.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จาก เฟดริชมอนด ์   17** 17 

วนัพธุท่ี 28 เม.ย. ไม่ระบ ุ ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.4%** 0.6% 

 21.00น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   0.1M** 0.6M 

วนัพฤหสับดีท่ี 29 เม.ย. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25%** <0.25% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Showa Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   6.4%** 4.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   553K** 547K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนม.ีค.   1.9%** -10.6% 

วนัศุกรท่ี์ 30 เม.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   51.1** 51.9 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.9** 56.3 

 15.00น. เยอรมน ี ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2021   -1.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมี.ค.   20.1% -7.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   4.3% -1.0% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.   65.4 66.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จากUoM   87.3 86.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จาก UoM   - 3.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 23 เมษายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


