
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,696 1,687 

 1,767 1,783 1,800 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 9.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในช่วงการซือ้ขายในตลาดเอเชีย  ราคาทองคําจะพยายามขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,749.28 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แต่

ราคาทองคําเผชิญกบัแรงขายทํากําไรในที่สดุ  นอกจากนี ้ การลงทนุทองคํายงัถกูกดดนัจากการท่ีบิตคอยน์ดีดตวัขึน้เหนือระดบั 64,400 ดอลลาร์ทําระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ครัง้ใหม่  ในช่วง

ก่อนที่ Coinbase Global Inc. ซึง่เป็นบริษัทท่ีเป็นแพลทฟอร์มซือ้ขายสกลุเงินดิจิทลัใหญ่ท่ีสดุในสหรัฐ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq เมื่อคืนนี ้ แม้บิตคอยน์จะลดช่วงบวกในภายหลงั  

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทะยานขึน้ของบิตคอยน์ตลอดสัปดาห์นีเ้ป็นปัจจัยท่ีดึงดูดเม็ดเงินเก็งกําไรส่วนหนึ่งออกจากตลาดทองคํา  นอกจากนีร้าคาทองคํายังได้รับแรงกดดันเพ่ิมจากอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีที่ฟืน้ตวัขึน้สูร่ะดบั 1.6412% ซึง่กดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้อีกด้วย  ขณะที่การปรับตวัขึน้ของดชันีดาวโจนส์ขาน

รับการเปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของธนาคารขนาดใหญ่เป็นอีกปัจจยัท่ีกดดนัราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเช่นกนั  นัน่ทําให้ราคาทองคําร่วงลงทดสอบระดบัตํ่าสดุบริเวณ 

1,732.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่การร่วงลงของราคาทองคํา  ถกูสกดัช่วงติดลบจากการอ่อนค่าของดอลลาร์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -3.21 ตนั  สู่ระดบั 1,022.86 ตนั ทําให้ในปี 

2021 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง -147.88 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดค้าปลีก, ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ 

และดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)ของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1749.28 1732.66 1745.00 1736.00 -9.00 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,739.16 25.17 92.17 

MA 50 Days 1,751.12 26.05 91.56 

MA 200 Days 1,857.10 25.24 92.23 

RSI 9 Days 51.52 56.43 33.12 

RSI 14 Days 49.86 51.64 41.80 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,022.86 -3.21 

ishare 17,880.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.6819 -0.3987 -0.2101 

10 วนั 0.8137 0.0150 0.5389 

20 วนั 0.7783 -0.1723 0.7498 

50 วนั 0.7917 -0.5449 0.7279 

100 วนั 0.1942 -0.7911 0.8644 

200 วนั 0.0827 -0.8481 -0.0910 

 

 

15 เมษายน 2564 

คําแนะนาํ                 

พิจารณาโซน 1,723-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการเปิด

สถานะซือ้ เพื่ อรอปิดสถานะทํากําไรในบริเวณ 1,759-

1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากราคายังยืนได้ไม่แข็งแกร่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําอาจเกิดแรงซือ้เก็งกําไรระยะสัน้เม่ือราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับโซน  1,723-1,717 

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์   เบือ้งต้นมีแนวต้านระยะสัน้ท่ี 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผา่น

ไปได้ ประเมินวา่จะเกิดแรงขายกดดนัมาเข้าใกล้ โซนแนวรับดงักลา่วอีกครัง้ 

 



 

 

• (+) ทาํเนียบเครมลินชีก้ารจัดประชุมซัมมิต "ปูตนิ-ไบเดน" ขึน้อยู่กับพฤตกิรรมสหรัฐ  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทําเนียบเครมลิน กล่าววา่ การ

จดัการประชมุสดุยอดระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปติูน และประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะขึน้อยู่กบัพฤติกรรมของสหรัฐ  ทัง้นี ้ปธน.ไบเดนได้สนทนา

ทางโทรศพัท์กบัปธน.ปติูนวานนี ้โดยปธน.ไบเดนเสนอให้มีการจดัการประชมุสดุยอดระหว่างผู้ นําสหรัฐและรัสเซียเพ่ือลดความขดัแย้งระหว่างประเทศทัง้

สอง  อย่างไรก็ดี นายเพสคอฟกล่าวว่า ยงัเร็วเกินไปท่ีจะพดูถึงข้อเสนอจดัการประชุมสดุยอดระหว่างปธน.ปติูนและปธน.ไบเดน และสิ่งนีจ้ะขึน้อยู่กับ

พฤติกรรมของสหรัฐ ขณะที่มีแนวโน้มวา่สหรัฐจะทําการคว่ําบาตรรัสเซียครัง้ใหม ่

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐชะลอตัวลง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(14 เม.ย.) โดยดอลลาร์ถกูกดดนัจากการท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐลดลงต่ํากวา่ระดบัสงูสดุในช่วงท่ีผ่านมา ซึง่ลดความ

น่าดงึดดูใจของดอลลาร์  ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.18% สู่ระดบั 

91.6912 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัเงินเยน ที่ระดบั 108.94 เยน จากระดบั 109.07 เยน และอ่อนค่าลงเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ี

ระดบั 1.2526 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2534 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9229 ฟรังก์ จากระดบั 0.9207 

ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1970 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1946 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3779 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.3751 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะท่ีระดบั 0.7724 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7642 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) สหรัฐเผยจาํนวนผู้ขอสนิเช่ือจาํนองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว แม้ดอกเบีย้ปรับตวัลง  สมาคมนายธนาคารเพ่ือการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผย

วา่ จํานวนผู้ ย่ืนขอสินเช่ือเพ่ือการจํานองลดลง 3.7% ในสปัดาห์ท่ีแล้ว แม้วา่อตัราดอกเบีย้เงินกู้ จํานองปรับตวัลง 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 53.62 จุด หุ้นแบงก์พุ่งขานรับผลประกอบการแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(14 เม.ย.) ขานรับการ

เปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของธนาคารขนาดใหญ่ แต่ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง แม้ปรับตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุของวนัครัง้ใหม่เป็น

ประวติัการณ์ก็ตาม  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,730.89 จุด เพ่ิมขึน้ 53.62 จุด หรือ +0.16%, ดชันี S&P500 ปิดที่ 4,124.66 จุด ลดลง 

16.93 จดุ หรือ -0.41% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,857.84 จดุ ลดลง 138.26 จดุ หรือ -0.99% 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีราคานําเข้าเพิ่มเกินคาดในเดือนมี.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีราคานําเข้าดีดตวัขึน้มากกว่าคาดในเดือน

มี.ค. โดยพุง่ขึน้ 1.2% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 1.3% ในเดือนก.พ.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านีว้า่ดชันีราคานําเข้าจะเพ่ิมขึน้ 1.0% ในเดือนมี.ค.  ดชันีราคา

นําเข้าได้รับแรงหนนุจากการดีดตวัขึน้ของราคานํา้มนั 

• (-) บติคอยน์ทาํ All Time High ทะลุ 2,000,000 บาท ขานรับ Coinbase เข้าวอลล์สตรีท  บิตคอยน์ดีดตวัขึน้อย่างตอ่เน่ืองในวนันี ้โดยลา่สดุทะยาน

ขึน้เหนือระดบั 64,400 ดอลลาร์ หรือราว 2,028,600 บาท ซึง่เป็นระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์  ณ เวลา 19.12 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์พุง่ขึน้ 2.07% สู่

ระดบั 64,406.85 ดอลลาร์ ในการซือ้ขายบนแพลตฟอร์ม Coinbase 

• (-) "โกลด์แมน แซคส์" เผยกําไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 1  โกลด์แมน แซคส์เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีผลประกอบการในไตรมาส 1 สงูกว่า

ตวัเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจซือ้ขายหลกัทรัพย์และวาณิชธนกิจ  ทัง้นี ้โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ธนาคารมีกําไร 18.60 

ดอลลาร์/หุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.22 ดอลลาร์/หุ้น  นอกจากนี ้ธนาคารมีรายได้ 1.77 หม่ืนล้านดอลลาร์ สูงกว่าท่ีนักวิเคราะห์

คาดการณ์ท่ีระดบั 1.26 หม่ืนล้านดอลลาร์ 

• (+/-) 'ไบเดน' เตรียมแถลงครัง้แรกต่อรัฐสภาสหรัฐฯ วันที่  28 เมษายน  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีกําหนดจะแถลงต่อท่ีประชุมร่วมของรัฐสภา

สหรัฐฯ เป็นครัง้แรกในวนัที่ 28 เมษายนนี ้ การแถลงครัง้นีมี้ขึน้ในโอกาสครบรอบ 100 วนัที่นายไบเดนทําหน้าท่ีบริหารประเทศ ซึง่ถือเป็นหลกัไมล์สําคญั

สําหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในยคุหลงั ๆ ในการตดัสินวา่มีความสําเร็จจากการบริหารประเทศในช่วงกวา่สามเดือนท่ีผ่านมามากน้อยแค่ไหน  ตามธรรม

เนียมของสหรัฐฯ ประธานสภาผู้ แทนราษฎรเป็นผู้ ส่งจดหมายเชิญไปยังประธานาธิบดีเพ่ือให้มากล่าวคําแถลงต่อรัฐสภาอย่างเป็นทางการ ซึ่ง

ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ตอบรับคําเชิญของ ส.ส.แนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจบุนั เม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา  ปกติแล้ว วฒิุสมาชิกและ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ทกุคนจะเข้าร่วมฟังคําแถลงของประธานาธิบดี โดยมีแขกเหร่ือเข้าร่วมอีกจํานวนหนึ่ง  แต่การแถลงในปีนีย้งัไม่ทราบว่า

จะมีผู้ เข้าร่วมมากน้อยแคไ่หน หรือจะจดัขึน้ในรูปแบบใด เน่ืองจากยงัมีการใช้มาตรการควบคมุการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างเข้มงวดในกรุงวอชิงตนั 

 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 12 เม.ย.   ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ   
- - 

วนัองัคารที่ 13 เม.ย. ไมร่ะบ ุ จีน ดลุการค้าเดือนมี.ค.   
88B** 676B 

 16.00 น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
66.3** 74.0 

 16.00 น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจโดย ZEW   
70.7** 76.7 

 17.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   
98.2** 95.8 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมี.ค.   
0.3%** 0.1% 

วนัพธุท่ี 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 เปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-5.9M** -3.5M 

 23.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   
- - 

วนัพฤหสับดีที่ 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 ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนมี.ค.   
4.7% -2.7% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.   
5.3% -3.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   
40.0 51.8 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
703K 744K 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   
18.2 17.4 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนมี.ค.   
75.6% 73.8% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   
2.7% -2.2% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธรุกิจ   
0.5% 0.3% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที่อยู่อาศยั โดย NAHB   
84 82 

วนัศกุร์ที่ 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 ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนก.ค.   
1.60M 1.42M 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค จาก UoM   
88.9 84.9 

 21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้ จาก UoM   
- 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 09 เมษายน 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


