
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,777 1,763 1,748 

 1,806 1,820 1,836 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 9.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสุดใหม่นี �บริเวณ 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที,จะปรับตัวลดลงในเวลาต่อมา  ทั �งนี �  
ราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจาก (1.) แรงขายทํากําไรและแรงขายทางเทคนิค (2.) การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที, “ดีเกินคาด”  อาทิ  ตวัเลขผู้ ยื,นขอสวสัดิการว่างงานที,ลดลงสู่ระดบั 547,000 
รายและแตะระดบัตํ,าสดุในรอบ 13 เดือน,  ดัชนี CFNAI ปรับตัวขึ �นสู่ระดับ +1.71 ในเดือนมี.ค. จากระดับ -1.2 ในเดือนก.พ. และ ดัชนีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board ที,พุ่งขึ �น 1.3% 
สถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่า  พร้อมหนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ให้ดีดตวัขึ �นจนเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคํา  และ (3.) การร่วงลงของสกลุเงินยโูร  
หลงัธนาคารกลางยโุรป (ECB) มีมติ “คง” อตัราดอกเบี �ย และ “คง” วงเงินของโครงการซื �อสินทรัพย์  อยา่งไรก็ดี  นาง Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวว่า  ผู้ กําหนดนโยบายยงัไมไ่ด้หารือ
เกี,ยวกบัการยตุิโครงการเข้าซื �อพนัธบตัรเพราะ “ยงัเร็วเกินไป”  รวมถึงยงัมองว่าเศรษฐกิจยงัคง “ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน” แม้จะมีสัญญาณของการฟื�นตัวและความคืบหน้าจากการฉีด
วคัซีนต้าน COVID-19 ก็ตาม  ปัจจยัดงักล่าวหนุนดัชนีดอลลาร์เพิ,มจนกดดันราคาทองคํา  ส่งผลให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดับตํ,าสุดบริเวณ 1,777.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนจะมีแรงซื �อ
ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามาพยงุราคาไว้  หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐดิ,งลงแรงท่ามกลางความวิตกเกี,ยวกับแผนการขึ �นภาษีของปธน.ไบเดน ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่
เปลี,ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ  รวมถึงยอดขายบ้านใหมข่องสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1797.82 1777.32 1792.90 1783.40 -9.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,766.44 25.78 91.47 

MA 50 Days 1,745.94 25.93 91.64 

MA 200 Days 1,856.54 25.45 92.08 

RSI 9 Days 65.06 61.33 33.64 

RSI 14 Days 60.70 57.11 39.31 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,021.70 0.00 

ishare 17,715.59 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9580 -0.9152 0.1776 

10 วนั 0.9571 0.4064 0.8118 

20 วนั 0.9830 0.4036 0.8925 

50 วนั 0.7674 -0.2801 0.7232 

100 วนั 0.2208 -0.8478 0.8699 

200 วนั -0.0159 -0.8556 -0.0806 

 

 

23 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                ราคาทองคําอ่อนตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 

1,777-1,763 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ ราคามีโอกาส

ทดสอบแนวต้าน 1,800-1,806 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่

สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทาํกาํไร  

 

 

ราคาขยบัขึ �นแตก็่มีแรงขายทํากําไรสลบัออกมา ขณะที,แรงซื �อของราคาทองคําลดลงจากช่วงก่อนหน้า ซึ,งหากราคา
ทองคําไมส่ามารถยืนเหนือ 1,800-1,806 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ มีผลให้ราคาปรับตวัลงเพื,อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง โดยมี
โอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมีแนวรับในโซน 1,777-1,763 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 321.41 จุด วติกข่าวไบเดนจ่อขึ 8นภาษีเกือบสองเท่า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื,อคืนนี � (22 เม.ย.) เนื,องจาก
นกัลงทนุวิตกกงัวลกับรายงานข่าวที,ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐมีแผนที,จะปรับขึ �นภาษีกําไรที,ได้จากการลงทนุเพิ,มอีกเกือบสองเท่า โดยข่าว
ดงักล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นทกุลุ่ม และยงัได้บดบงัปัจจยับวกจากข้อมลูเศรษฐกิจที,แข็งแกร่งของสหรัฐด้วย  ดชันีเฉลี,ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด
ที, 33,815.90 จุด ลดลง 321.41 จุด หรือ -0.94% ดชันี S&P500 ปิดที, 4,134.98 จุด ลดลง 38.44 จุด หรือ -0.92% ดชันี Nasdaq ปิดที, 13,818.41 จุด 
ลดลง 131.81 จดุ หรือ -0.94% 

• (+) "บลูมเบิร์ก" เผยไบเดนมีแผนเพิ>มภาษี capital gains tax สูงถึง 43.4%  สํานกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมีแผนที,จะปรับ
เพิ,มภาษีกําไรที,ได้จากการลงทนุ (capital gains tax) สงูถงึ 43.4% สําหรับชาวอเมริกนัที,รํ,ารวย  นอกจากนี � ข้อเสนอดงักล่าวยงัระบุให้มีการปรับเพิ,มภาษี
สงูถงึ 39.6% สําหรับผู้ ที,มีรายได้ไม่ตํ,ากวา่ 1 ล้านดอลลาร์ จากปัจจบุนัเรียกเก็บที,ระดบั 20% 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองตํ>าสุดรอบ 7 เดือนในมี.ค.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้าน
มือสองร่วงลงมากกวา่ที,คาดไว้ โดยดิ,งลง 3.7% สู่ระดบั 6.01 ล้านยนิูตในเดือนมี.ค. ซึ,งเป็นระดบัตํ,าสดุนบัตั �งแต่เดือนส.ค.2563 และตํ,ากว่าที,นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที,ระดบั 6.19 ล้านยนิูต 

• (+) บิทคอยน์ร่วงกว่า4%เคลื>อนไหวที> 51,706 ดอลล์  บิทคอยน์ เทรดที,เว็บไซต์คอยน์เดสก์ เมื,อเวลา 06.00 น.ของวนันี � (23เม.ย.)ปรับตวัร่วงลงกว่า
4% เคลื,อนไหวที, 51,706.33 ดอลลาร์  เมื,อวานนี � (22เม.ย.)นายเฮลจ์ เบอร์เกอร์ หวัหน้าฝ่ายกิจการประเทศจีนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(ไอเอ็มเอฟ) ให้สมัภาษณ์กบัสํานกัข่าวซนิหวัวา่ สกลุเงินดจิิทลัมีแนวโน้มที,จะช่วยให้ขอบข่ายการบริการด้านการเงินครอบคลุมมากขึ �น แต่ขณะเดียวกนัก็
เตือนวา่ มีความเสี,ยงที,จะต้องจบัตาด้วย  “สกลุเงินดจิิทลัช่วยลดต้นทนุการทําธุรกรรมที,เกี,ยวข้องกบัการถือเงินสดและการโยกย้ายเงินสด และเรามองเห็น
ประโยชน์ในการใช้สกลุเงินดจิิทลัในช่วงที,เศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอยเมื,อปีที,แล้ว ซึ,งเป็นช่วงเวลาที,หน่วยงานกํากบัดแูลด้านการคลงัในจีนใช้ระบบอิเล็ก
ทรอนิกเพื,อพุ่งเป้าสนบัสนนุด้านการคลงัให้กบักลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะ” นายเบอร์เกอร์กล่าว 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื>นขอสวัสดกิารว่างงานตํ>ากว่าคาดในสัปดาห์ที>แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื,นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
อยู่ที,ระดับ 547,000 รายในสัปดาห์ที,แล้ว ซึ,งเป็นระดับตํ,าที,สุดนับตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ  นอกจากนี � ตัวเลขผู้ ยื,นขอ
สวสัดกิารวา่งงานดงักล่าวตํ,ากวา่ที,นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที,ระดบั 603,000 ราย 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื,อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที,ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื,อ
คืนนี � (22 เม.ย.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที,แข็งแกร่ง ซึ,งรวมถึงจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานที,ปรับตวัลงในสปัดาห์ที,แล้ว  ดชันีดอลลาร์ 
ซึ,งเป็นดชันีวดัความเคลื,อนไหวของดอลลาร์เมื,อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ,มขึ �น 0.2% แตะที, 91.3389 เมื,อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เมื,อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที,ระดบั 0.9182 ฟรังก์ จากระดบั 0.9172 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื,อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที,ระดบั 1.2498 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.2496 ดอลลาร์แคนาดา แตเ่มื,อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะที,ระดบั 108.09 เยน จากระดบั 108.10 เยน  ยูโรอ่อนค่าลงเมื,อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที,ระดบั 1.2007 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2028 ดอลลาร์ ขณะที,เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที,ระดบั 1.3836 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3927 ดอลลาร์ 
ส่วนดอลลาร์อ่อนเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7706 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7751 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) ECB มีมติคงดอกเบี 8ย,วงเงินซื 8อพันธบัตรในการประชุมวันนี 8  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายและวงเงินในการซื �อ
พนัธบตัรในการประชมุนโยบายการเงินในวนันี � ขณะที, ECB ยงัคงจบัตาเศรษฐกิจในภมูิภาคที,ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � 
ที,ประชมุ ECB มีมตคิงอตัราดอกเบี �ยนโยบาย หรืออตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซ์ที,ระดบั 0% ซึ,งเป็นระดบัตํ,าสุดเป็นประวตัิการณ์ และคงอตัราดอกเบี �ยเงินฝาก
ที,ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กบั ECB ที,ระดบั -0.50% ขณะที,คงอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ ที,ระดบั 0.25%  นอกจากนี � ECB มีมติคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตาม
โครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที,ระดบั 1.85 ล้านล้านยูโร โดยจะซื �อพนัธบตัรตามโครงการดงักล่าวจนถึงเดือนมี.ค.
2565 ขณะที, ECB จะซื �อพนัธบตัรในวงเงินเดือนละ 2 หมื,นล้านยูโร  ก่อนหน้านี � ECB ระบุในเดือนมี.ค.ว่า ECB จะเพิ,มวงเงินในการซื �อพนัธบตัรในไตร
มาส 2 เพื,อทําให้อตัราดอกเบี �ยยงัคงอยู่ในระดบัตํ,า ขณะที,เศรษฐกิจยโูรโซนยงัคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

 

                         ที,มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั8งก่อน 

วนัจนัทร์ที, 19 เม.ย. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที, 20 เม.ย. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.9%** 0.7% 

วนัพธุที, 21 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมี.ค.   0.7%** 0.4% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    0.6M** -5.9M 

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

 19.30น. ยโุรป แถลงการณ์ของประธาน ECB : คริสติน ลาการ์ด  - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์  547K** 576K 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board  1.3%** 0.2% 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค.  6.01M** 6.22M 

วนัศกุร์ที, 23 เม.ย. 13.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   1.5% 2.1% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   65.8 66.6 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   51.1 51.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   62.0 62.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   49.1 49.6 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   59.0 58.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   58.6 56.3 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   60.6 59.1 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   61.6 60.4 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนมี.ค.   875K 775K 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที,มีการประกาศออกมา 
*ที,มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที, 16 เมษายน 2021 ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


