
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,748 1,734 1,717 

 1,783 1,800 1,816 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น  27.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากปัจจยัหลายประการ  ได้แก่  (1.) ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซีย  หลังจากวานนี �สหรัฐประกาศ
ควํ0าบาตรรัสเซียหลายรูปแบบ อาทิ ขึ �นบญัชีดําบคุคลและหน่วยงาน 32 รายการ, ขบัไล่นกัการทตูรัสเซีย และห้ามธนาคารของสหรัฐทําการซื �อขายตราสารหนี �ของรัฐบาลรัสเซีย  เพื0อตอบโต้การที0
รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั �งในปี 2020, แฮกข้อมลูของสหรัฐ, คุกคามยเูครน  และการกระทําที0 "มุ่งร้าย" อื0นๆ  สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นนแรงซื �อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (2.) อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีปรับตวัลดลงตํ0ากว่า 1.6% เป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่วนัที0 25 มี.ค. และปรับตวัลงสู่ระดบั 1.528% ซึ0งเป็นระดับตํ0าสุดในรอบ 4 สัปดาห์จากแรงซื �อพันธบตัรในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั (3.) การอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์แตะระดบัตํ0าสดุที0 91.49 ซึ0งเป็นระดบัตํ0าสดุนบัตั �งแต่วนัที0 18 มี.ค.โดยเป็นการร่วงลงตามบอนด์ยีลด์สหรัฐ  และ (4.) แรงซื �อทางเทคนิค
หลงัจากราคาทองคําผ่านต้านสําคญับริเวณ 1,758 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สถานการณ์ดังกล่าวหนุนให้ราคาทองคําปรับตัวขึ �นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือนที0 1,769.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
อยา่งไรก็ดี  ดชันีดอลลาร์ฟื�นตวัจากระดบัตํ0าสดุในระหว่างวนั  เนื0องจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที0เปิดเผยวานนี �ออกมา “ดีเกินคาด” เกือบทั �งหมด  ไม่ว่าจะเป็นยอดค้าปลีก, ดัชนี Empire State 
Index, ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย และจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน  จึงเป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกราคาทองคําเอาไว้  ด้านกองทุน SPDR ถือทองไม่เปลี0ยนแปลง  สําหรับวันนี �
ติดตามการเปิดเผยการอนญุาตก่อสร้าง, ข้อมลูการเริ0มสร้างบ้าน และคาดการณ์ความเชื0อมั0นผู้บริโภคจากม.มชิิแกน 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1769.53 1734.27 1736.10 1763.50 27.50 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,744.43 25.29 92.05 

MA 50 Days 1,750.62 26.03 91.58 

MA 200 Days 1,857.05 25.27 92.20 

RSI 9 Days 60.66 60.77 38.42 

RSI 14 Days 56.22 54.77 44.76 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,022.86 0.00 

ishare 17,845.47 -34.64 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8942 0.4870 0.3998 

10 วนั 0.8982 0.3952 0.5550 

20 วนั 0.8524 -0.0053 0.7842 

50 วนั 0.7928 -0.5209 0.7350 

100 วนั 0.1986 -0.8037 0.8699 

200 วนั 0.0754 -0.8488 -0.0873 

 

 

16 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 
1,753-1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถ
รอขายทาํกําไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,783 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าฝ่าไปได้ให้รอขายบริเวณแนว
ต้านถัดไป 

 

ราคาทองคําพยายามขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน 1,783 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แสดงถึงแรงเข้าซื �อในระยะสั �น หากยืน
ได้แข็งแกร่ง จะทําให้ประเมินว่าในระยะสั �น ยงัคงมีโอกาสปรับตวัขึ �นไปทดสอบ แนวต้านถัดไป 1,800 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ขณะที0แนวรับนั �นอยูใ่นบริเวณ 1,753-1,748 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐประกาศควํ5าบาตรรัสเซยี ขับทตูออกจากประเทศ  สหรัฐประกาศควํ0าบาตรรัสเซียในวนันี � พร้อมกบัขบัไล่ทตูรัสเซีย 10 คนออกจาก
ประเทศ เพื0อตอบโต้การที0รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั �งและแฮกข้อมลูของสหรัฐ  ก่อนหน้านี � หนงัสือพิมพ์วอลสตรีท เจอร์นลั (WSJ) รายงานว่า 
สหรัฐจะประกาศควํ0าบาตรรัสเซียในวนันี � หลังจากที0ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียเพิ0มขึ �นในช่วงหลายเดือนที0ผ่านมา อนัเนื0องมาจาก
ประเด็นขดัแย้งต่างๆ  WSJ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า การควํ0าบาตรดงักล่าวจะกระทบหน่วยงานของรัสเซียมากกว่า 30 แห่ง และทตูรัสเซียจะ
ถกูลงโทษในข้อหาจ่ายเงินจ้างกลุ่มหวัรุนแรงในอฟักานิสถานให้สงัหารบคุลากรทางทหารของสหรัฐ ซึ0งทางการรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดงักล่าว  
คําสั0งบริหารของสหรัฐจะขยายครอบคลมุถงึการห้ามธนาคารของสหรัฐทําการซื �อขายตราสารหนี �ของรัฐบาลรัสเซยี 

• (+) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค.ขยายตัวตํ5ากว่าคาดการณ์  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี �ว่า การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐเพิ0มขึ �น 1.4% ในเดือนมี.ค. หลงัจากที0ลดลง 2.6% ในเดือนก.พ.  อย่างไรก็ดี ตวัเลขการผลิตภาคอตุสาหกรรมที0
เพิ0มขึ �นในเดือนมี.ค.นั �น ยงัตํ0ากว่าที0นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี �ว่าจะเพิ0มขึ �น 2.7% 

• (+) ดอลล์อ่อนหลังบอนด์ยีลด์สหรัฐร่วงแตะจุดตํ5าสุดรอบ 4 สัปดาห์  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื0อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที0
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื0อคืนนี � (15 เม.ย.) หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐร่วงลงแตะระดบัตํ0าสดุในรอบ 4 สปัดาห์ ซึ0งลดความน่า
ดงึดดูของดอลลาร์ และได้บดบงัปัจจยับวกจากข้อมลูเศรษฐกิจที0แข็งแกร่งของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ0งเป็นดชันีวดัความเคลื0อนไหวของดอลลาร์เมื0อ
เทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.08% สู่ระดบั 91.6167 เมื0อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื0อเทียบกบัเงินเยน ที0ระดบั 108.65 
เยน จากระดบั 108.94 เยน และอ่อนค่าเมื0อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที0ระดบั 0.9217 ฟรังก์ จากระดบั 0.9229 ฟรังก์ แต่เมื0อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา 
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.2536 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2526 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื0อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที0ระดับ 
1.1975 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1970 ดอลลาร์ ขณะที0เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 1.3791 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3779 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที0ระดบั 0.7754 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7724 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งขึ ?นในเดือนเม.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย รายงานในวนันี �ว่า ดชันีภาคการ
ผลิตเพิ0มขึ �นสู่ระดบั 50.2 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 44.5 ในเดือนมี.ค.  ทั �งนี � ตวัเลขเดือนเม.ย. ถือเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนเม.ย. 2516 หรือ
เกือบ 50 ปี และสงูกว่าที0นกัวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที0ระดบั 42 

• (-) เฟดนิวยอร์กเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งขึ ?นในเดือนเม.ย.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี �ว่า ดชันีภาคการผลิต 
(Empire State Index) เพิ0มขึ �นสู่ระดบั 26.3 ในเดือนเม.ย. จากระดบั 17.4 ในเดือนมี.ค.  ตวัเลขเดือนเม.ย. ถือเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนต.ค. 
2560 และสงูกว่าที0นกัวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที0ระดบั 20 

• (-) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพุ่ง 9.8% ในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกพุ่งขึ �น 9.8% ในเดือนมี.ค. หลงัจากที0ลดลง 
2.7% ในเดือนก.พ.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่ายอดค้าปลีกจะเพิ0มขึ �น 5.9% ในเดือนมี.ค. 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื5นขอสวัสดิการว่างงานลดลงตํ5ากว่าคาดในสัปดาห์ที5แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ ยื0นขอสวสัดิการ
ว่างงานครั �งแรกลดลงสู่ระดบั 576,000 รายในรอบสปัดาห์ซึ0งสิ �นสดุ ณ วนัที0 10 เม.ย. โดยเป็นระดบัตํ0าสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค. 2563 และตํ0ากว่าที0
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที0ระดบั 710,000 ราย 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 305.10 จุด ทาํนิวไฮ รับแรงซื ?อหุ้นเทคโนฯ-ข้อมูลศก.สดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮที0เหนือ
ระดบั 34,000 จดุเป็นครั �งแรกเมื0อคืนนี � (15 เม.ย.) ขณะที0ดชันี S&P500 ปิดทํานิวไฮเช่นกนั เนื0องจากนกัลงทนุเข้าซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างคึกคกั 
หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐร่วงลงแตะระดบัตํ0าสดุในรอบ 4 สปัดาห์ นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจากข้อมลูเศรษฐกิจที0แข็งแกร่ง
ของสหรัฐ ซึ0งรวมถงึยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.  ดชันีเฉลี0ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที0 34,035.99 จดุ เพิ0มขึ �น 305.10 จดุ หรือ +0.90% ดชันี S&P500 
ปิดที0 4,170.42 จดุ เพิ0มขึ �น 45.76 จดุ หรือ +1.11% ดชันี Nasdaq ปิดที0 14,038.76 จดุ เพิ0มขึ �น 180.92 จดุ หรือ +1.31% 

 
                          ที0มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั?งก่อน 

วนัจนัทร์ที0 12 เม.ย.   ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ   - - 

วนัองัคารที0 13 เม.ย. ไม่ระบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนมี.ค.   88B** 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   66.3** 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   70.7** 76.7 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.2** 95.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.6%** 0.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   0.3%** 0.1% 

วนัพธุที0 14 เม.ย. 16.00 น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -1.0%** 0.8% 

 21.00 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  - - 

 21.30 น. สหรัฐฯ EIA เปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  -5.9M** -3.5M 

 23.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks  - - 

วนัพฤหสับดีที0 15 เม.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book  - - 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนมี.ค.   8.4%** -2.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   9.8%** -3.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   50.2** 51.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   576K** 744K 

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

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมี.ค.   74.4%** 73.8% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   0.5%** 0.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที0อยู่อาศยั โดย NAHB   83** 82 

วนัศกุร์ที0 16 เม.ย. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส 1/2021   18.3% 6.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.ค.   1.75M 1.72M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ0มสร้างบ้านเดือนก.ค.   1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื0อมั0นผู้บริโภค จาก UoM   88.9 84.9 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 
*ที0มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที0 09 เมษายน 2021 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


