
 

 

 

 

   

1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้วนัพฤหสับดีแกว่งตวัในกรอบแคบ โดยยังมีแรงซื  อเขา้มาพยุงราคาไวใ้หฟื้ นตวัขึ  นจากระดบัตํ(าสดุของวานนี บริเวณ 1,730 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ขึ  นมาทาํระดบัสูงสุดเชา้นี  บริเวณ 1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์ปัจจัยหนุนมาจากเมื(อคืนที(ผ่านมา เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจาํเดือนมี.ค.ที(ผ่านมา 
ยืนยนัผอ่นคลายนโยบายการเงินต่อไป แมจ้ะบอกว่าเศรษฐกิจสหรฐัฟื นตวัไดดี้ แต่ยงัไมเ่ขา้เป้าหมายของเฟด จึงยงัจะเดินหนา้ซื  อพนัธบตัรตามมาตรการ QE และ
คงดอกเบี  ยในระดบัปัจจุบนัตอ่ไป ช่วยหนุนราคาทองคาํไว ้ อย่างไรก็ดี โดยรวมค่อนขา้งอิงกบัคาดการณข์องตลาด จึงไม่ไดห้นนุใหร้าคาทองคาํโลกปรบัตวัขึ  นมาก
นกั  อาจตอ้งติดตามปัจจยัอื(นประกอบการลงทนุโดยเฉพาะความเคลื(อนไหวของสกลุเงินดอลลาร ์  สว่นทางดา้น ราคาทองคาํในประเทศ ไดร้บัแรงหนนุจาก เงินบาท
ออ่นคา่ในรอบ 6 เดือน ทดสอบระดบั 31.47 บาท/ดอลลาร ์ ท่ามกลางความกงัวลต่อสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ในประเทศซึ(งจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
จึงแนะนาํติดตามสถานการณต์อ่ไป  แนวโนม้ Gold Spot ประเมินวา่ แมว้า่แรงขายจะลดลง แต่แรงชอ้นซื  อสลบัเขา้มาก็ไมม่าก หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือ 
1,749-1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื(อสะสมกาํลงั หากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,721-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ์
ได ้มีโอกาสเกิดแรงซื  อดนัราคาฟื นตวัขึ  นอีกครั ง  กลยุทธก์ารลงทุน เนน้การเก็งกาํไรระยะสั นจากการแกวง่ตวั โดยเปิดสถานะซื  อเมื(อราคาอ่อนตวัลงมาใกล ้1,721-
1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ)์ หรอื หากถือครองทองคาํอยู่แลว้อาจเลือกแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรหากราคาไมผ่า่นแนว
ตา้นบรเิวณ 1,749-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                   หากตลอดวันราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่า
แนวต้านบร ิเวณ 1,749-1,759 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ดังนั+น
ให ้ระมัดระวัง เพราะมีโอกาสที1ราคาทองคําจะปร ับย่อลง
มาบร ิเวณแนวร ับ 1,721-1,717 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
 
 

08 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
08/04/2564 11:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,737.30 1,739.78 2.48 0.14 

Spot Silver ($) 25.11 25.10 -0.01 -0.04 

เงนิบาท (฿/$) 31.37 31.46 0.09 0.27 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 25,900 100 0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.08 62.88 -0.20 -0.32 

ดชันดีอลลาร ์ 92.42 92.39 -0.03 -0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.1867 1.1872 0.00 0.04 

ที1มา : Aspen 

 



 

 

 (+) เกาหลีใต้พบผู้ต ิดเช ื+อ โควิดเพ ิ1มอ ีก 700 ราย สูงสุดในรอบ 3 เดือน  ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KCDC) เปิดเผยในวนันี ว่า 
ในช่วง 24 ชั(วโมงที(ผ่านมา เกาหลีใตพ้บผูต้ิดเชื  อไวรสัโควิด-19 เพิ(มอีก 700 ราย ซึ(งเป็นจาํนวนผูต้ิดเชื  อรายวนัสูงสุดนับตั งแต่วนัที( 7 ม.ค. ส่งผลให้
ยอดรวมผูต้ิดเชื  อเพิ(มขึ  นเป็น 107,598 ราย ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ(มขึ  น 2 ราย ซึ(งทาํใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใต้
เพิ(มขึ  นเป็น 1,758 ราย ยอดผูต้ิดเชื  อรายใหม่สูงกวา่ระดบั 100 รายตอ่เนื(องกนันบัตั งแต่วนัที( 8 พ.ย. ปีที(แลว้ เนื(องจากการติดเชื  อแบบกลุ่มในกรุงโซล
และจังหวดัคย็องกี รวมถึงการติดเชื  อจากต่างประเทศ ในจาํนวนผู้ติดเชื  อรายใหม่ที(พบล่าสุดนั น มี 239 รายอยู่ในกรุงโซล และ 223 รายอยู่ใน
จงัหวดัคย็องกี สาํหรบัผูต้ิดเชื  อที(มาจากต่างประเทศเพิ(มขึ  น 26 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูต้ิดเชื  อที(มาจากต่างประเทศอยู่ที( 7,762 ราย ส่วนจาํนวนผูที้(
รกัษาหายแลว้เพิ(มขึ  น 432 ราย ส่งผลใหย้อดรวมอยู่ที( 98,360 ราย ขณะที(อตัราของผูที้(หายดีแลว้อยู่ที( 91.41% 

 (-) ฮั1งเส็งปิดเช้าบวก 238.70 จุด จากแรงซ ื+อ เก็งก ําไร   ดชันีฮั(งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ดีดตวัขึ  นในวนันี  เนื(องจากนกัลงทุนเขา้ซื  อหุน้เพื(อ
เก็งกาํไร หลงัจากตลาดเปิดในแดนลบเนื(องจากนกัลงทนุชะลอการซื  อขายหุน้ ขณะรอการเริ(มฤดรูายงานผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียน 

 (-) "สี จ ิ+นผิง" เร ียกร ้องอ ียูร ่วมมือจนีขจัดอุปสรรคขัดขวางความสัมพันธ ์ สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า นายสี จิ  นผิง ประธานาธิบดีจีนไดส้นทนา
ทางโทรศพัทก์บันางแองเกลา แมรเ์คลิ นายกรฐัมนตรีเยอรมนี โดยระบวุา่ จีนและสหภาพยโุรป (อีย)ู ควร "เคารพซึ(งกนัและกนั และขจดัปัญหาตา่งๆ ที(
กระทบตอ่ความสมัพนัธ"์ คาํกล่าวของนายสีมีขึ  น หลงัจากที(สหภาพยุโรป, สหรฐั, องักฤษ และแคนาดา ไดร้ว่มกนัควํ(าบาตรจีนในเดือนที(ผ่านมา โดย
อา้งเหตผุลเกี(ยวกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างรา้ยแรงต่อชนกลุ่มนอ้ยในเขตปกครองตนเองซินเจียงอยุกรู ์อย่างไรก็ตาม หลงัจากที(ประธานาธิบดี
โจ ไบเดน ไดเ้ขา้รบัตาํแหน่งเมื(อเดือนม.ค.ที(ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรฐัก็เริ(มส่งสัญญาณฟื นตัวดีขึ  น ดงันั นนายสีจึงพยายามที(จะ
กระชบัความสมัพนัธก์บันางแมรเ์คลิ เนื(องจากเยอรมนีเป็นประเทศที(มีประชากรสงูสดุในสหภาพยโุรป และเป็นหนึ(งในประเทศที(มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
ที(สุดในโลก สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายสีไดข้อใหเ้ยอรมนีและสหภาพยุโรป "ร่วมมือกับจีนเพื(อป้องกนัและสนบัสนุนดา้นสุขภาพ รวมถึงพฒันา
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างยั(งยืน" นอกจากนี  นายสียังไดแ้สดงเจตจาํนงที(จะร่วมมือกบัสหภาพยุโรป "เพื(อเสริมสรา้งความแข็งแกร่งในการแกไ้ข
ปัญหาการเปลี(ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศโลกและประเดน็ธรรมาภิบาลระดบัโลก" ซึ(งรวมถงึการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

 (-)  อ ินเดยีเผช ิญโควดิระบาดระลอกสอง กระทบส่งออกวัคซนีไปยังประเทศรายได้ต ํ1า-ปานกลาง อินเดียกลายเป็นประเทศที(มีการระบาดของ
เชื อโคโรนาไวรสัครั งใหญ่ในขณะนี  โดยในช่วงไม่กี(วนัมานี  อินเดียมีจาํนวนผูต้ิดเชื  อรายใหม่ต่อวนัสูงที(สุดในโลก และกาํลงัเผชิญกับการระบาดของ
ไวรสัระลอกที(สองหลงัจากที(มียอดผูต้ดิเชื  อลดลงตดิตอ่กนัมาหลายสปัดาห ์การระบาดระลอกใหม่ในอินเดีย ซึ(งเป็นประเทศผูผ้ลิตวคัซีนรายใหญ่ที(สุด
ของโลก ส่งผลต่อการกระจายวัคซีนไปยังประเทศอื(น ๆ เนื(องจากอินเดียเริ(มชะลอการส่งออกวคัซีนจากสถานการณ์การระบาดภายในประเทศ 
ผูเ้ชี(ยวชาญดา้นสาธารณสุขระบุว่า ชาวอินเดียละเลยมาตรการป้องกนัการระบาดของไวรสัหลงัจากที(ยอดผูต้ิดเชื  อลดลงในช่วงตน้ปีที(ผ่านมา เช่น มี
ผูเ้ขา้ร่วมเดินขบวนทางการเมืองโดยไม่ใส่หนา้กากเป็นจาํนวนมากในหา้รฐัที(มีการจดัเลือกตั งทอ้งถิ(น การจดัเทศกาลทางศาสนานานหนึ(งเดือน โดย
แตล่ะวนัมีผูเ้ขา้รว่มงานหลายรอ้ยคนลงอาบนํ าในแม่นํ าคงคาที(รฐัอตุตราขณัฑ ์รวมถงึจดังานแตง่งานและงานครอบครวัขนาดใหญ่ 

 (+/-) ปธน.บราซ ิลยันไม่ล็อกดาวนท์ ั1วประเทศ แม้ยอดตายโควิดยังพ ุ่งไม่หยุด นายฌาอีร ์โบลโซนารู ประธานาธิบดีบราซิลประกาศว่า จะไม่มี
การบงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวนท์ั(วประเทศ แมย้อดผูต้ิดเชื  อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จะเพิ(มขึ  นก็ตาม "เราจะไม่ล็อกดาวนป์ระเทศ" ปธน.โบลโซ
นารูแถลงเมื(อวานนี ที(เมืองชาเปโกในรฐัซนัตากาตารีนาทางตอนใตข้องบราซิล ทั งนี   สถานการณ์ในเมืองชาเปโกไม่ต่างจากหลายพื นที(ในบราซิล ซึ(ง
โรงพยาบาลไม่สามารถรองรบัผูป่้วยไดเ้พียงพอมาตั งแตเ่ดือนก.พ. เนื(องจากมีการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด-19 ปธน.โบลโซนารูกล่าววา่ "เราจะไม่
ยอมรบันโยบายใหป้ระชาชนอยู่ที(บา้น, ปิดธุรกิจ หรือล็อกดาวน ์เพราะเชื อไวรสันี ก็เหมือนกบัไวรสัอื(นๆ ที(ยงัมีอยู่และจะยงัอยู่ต่อไป เราแทบจะไม่มี
ทางกาํจดัมนัไปได"้ 

 
 

ที1มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทรที์( 5 เม.ย. ทั งวนั จีน Holiday : Tomb Sweeping Day   - - 

 ทั งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทั งวนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ(PMI)ภาคบรกิารขั นสดุทา้ย   60.4** 60.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนมี.ค.   63.7** 55.3 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั(งซื  อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.8%** 2.6% 

วนัองัคารที( 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคบรกิารจาก Caixin   54.3** 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื(อมั(นนกัลงทนุจาก Sentix   13.1** 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.37M** 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื(อมั(นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.4** 55.4 

วนัพธุที( 7 เม.ย. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ(PMI)ภาคบรกิารขั นสดุทา้ย   51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ(PMI)ภาคบรกิารขั นสดุทา้ย   49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ(PMI)ภาคบรกิารขั นสดุทา้ย   56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ามนัรายสปัดาห ์   -3.5M** -0.9M 

วนัพฤหสับดีที( 8 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั(งซื  อภาคโรงงานเดือนก.พ.   1.3% 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.6% 1.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   682K 719K 

 23.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุรที์( 9 เม.ย. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   1.6% -2.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.5% 0.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนก.พ.   0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที(มีการประกาศออกมา 
*ที(มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที( 26 มีนาคม 2564  ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


