
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา  
เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
1/04/2021  11:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,707.52 1,711.82 4.30 0.25 

Spot Silver ($) 24.39 24.29 -0.10 -0.41 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,090 25,510 420 1.67 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,140 25,520 380 1.51 

Gold Online Futures (GOM21) 1,690.90 1,715.40 24.50 1.45 

Silver Futures (SVFM21)  24.22 24.52 0.30 1.24 

ดชันดีอลลาร ์ 93.20 93.23 0.02 0.03 

เงนิบาท (฿/$) 31.24 31.31 0.07 0.21 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

หากราคาทองย่อตัวลงมาแต่ยังทรงตัวได้เหนือระดับ  1,678-1,676 

ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํใหเ้ห็นการดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้น 1,715-1,717 

ดอลลารต์่อออนซอี์กครั2ง และแต่หากไม่สามารถหากยืนบริเวณดงักล่าวได ้

ราคาอาจขยบัลงทดสอบแนวรบั หากยืนไม่อยู่จะมีแนวรบัถดัไปโซน 1,655 

ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

แนะนาํใหแ้บง่ขายทองคาํออกขายเพื<อทาํกาํไร หากราคาทองคาํขยบัขึ 2นไม่

ผ่านแนวตา้น 1,715-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ม่ได ้(ตดัขาดทนุสถานะขาย

หากราคาผ่านโซนบรเิวณ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ)์ และอาจเขา้ซื 2อคืนเมื<อ

ราคาทองคาํย่อตวัลงมาบริเวณ 1,676-1,655 ดอลลารต์่อออนซโ์ดยไม่ควร

ลงทนุมากเกินไป 
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 GOM21 

1,676  1,655  1,643 

 1,717  1,734  1,746 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี2ยืนเหนือ 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยเหวี<ยงตวัในกรอบ 1,713.94 - 1,705.40 ดอลลารต์อ่ออนซ ์รบัแรงหนนุจากดอลลารแ์ละบอนดยี์ลดส์หรฐัชะลอการ
ปรบัขึ 2น หลงัสหรฐัมีการเปิดเผยตวัเลข ADP Non farm และ Pending home sales แย่เกินคาด อย่างไรก็ดี ดชันีดอลลารร์ว่งลงไม่มากนกั โดยดอลลารย์งัไดร้บัแรงซื 2อจากความหวงัการฟื2น
ตวัของเศรษฐกิจ หลงัประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดแผนการลงทุนดา้นโครงสรา้งพื2นฐาน American Jobs Plan ที<มีวงเงิน 2.25 ลา้นลา้นดอลลาร ์โดยมี
เป้าหมายสาํคญัคือการสรา้งงานหลายลา้นตาํแหน่งและฟื2นฟูเศรษฐกิจที<ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19  นอกจากนี2 ปธน.โจ ไบเดน ยงัมีกาํหนดการที<จะเปิดแผนฟื2นฟู
เศรษฐกิจสหรฐัฯฉบบัที< 2 ภายในเดือนเม.ย.นี2อีกดว้ย เพิ<มความหวงัการฟื2นเศรษฐกิจและหนนุดอลลารเ์อาไว ้สวนทางกบัยโูรที<ยงัคงมีแนวโนม้อ่อนแอ จากความวิตกการระบาดของโควิด-19 
โดย"ฝรั<งเศส" ประกาศล็อกดาวน-์ปิดโรงเรียน"ทั<วประเทศ" จากเดิมที<มีการบงัคบัใชเ้พียงบางพื2นที<  ขณะที<รา้นคา้ที<ไม่ไดข้ายสนิคา้ประเภทพื2นฐานจะตอ้งปิดใหบ้รกิาร และประชาชนจะตอ้ง
อยู่แตใ่นบริเวณบา้นพกัอาศยัโดยใหท้าํงานจากบา้น และตอ้งเซน็เอกสารยืนยนัหากมีแผนจะเดินทางเกินระยะ 10 กม.จากจดุที<อยู่ นอกจากนี2 คาํสั<งยงัระบถุึงการหา้มมิใหเ้ดนิทางระหว่าง
เมืองเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 เดือน เป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกของราคาทองคาํ อย่างไรก็ดี แนะนาํตดิตามข่าวสารตา่งๆที<เขา้มาอย่างใกลชิ้ด ขณะที<ราคาทองคาํมีความผนัผวนเพิ<มขึ 2น 
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 (-) ดอลลารเ์คลื�อนไหวเหนือ 110 เยน ขานร ับไบเดนเผยแผนลงทุนโครงสร ้างพ ื5นฐาน สกลุเงินดอลลารส์หรฐัเคลื<อนไหวเหนือกรอบบน
ของ 110 เยน เนื<องจากนกัลงทนุเขา้ซื 2อดอลลาร ์จากความเชื<อมั<นว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะฟื2นตวัหลงัประธานาธิบดีโจ ไบเดน เปิดเผยแผนการลงทนุ
ดา้นโครงสรา้งพื 2นฐานมลูค่ากว่า 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์โดยมีเปา้หมายที<จะสรา้งงานหลายลา้นตาํแหน่ง และมุ่งเนน้การกระตุน้เศรษฐกิจใหฟื้2นตวั
ในช่วงหลงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที<ยงวนันี 2ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื<อนไหวที< 110.64-110.65 
เยน เทียบกบั 110.66-110.76 เยนที<ตลาดนิวยอรก์ และ 110.73-110.74 เยนที<ตลาดโตเกียวเมื<อเวลา 17.00 น.ของเมื<อวานนี2  

 (-) ตลาดหุน้ เอเช ียเปิดเช ้าบวกร ับแผนลงทุนไบเดน  ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้ในแดนบวก หลงัไดร้บัปัจจยัหนนุจากรายงานตวัเลขเศรษฐกิจ
ในภมิูภาค รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดเกี<ยวกบัแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพื 2นฐานวงเงินมากกว่า 2 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ 
ไบเดน ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี 2ที< 3,444.81 จดุ เพิ<มขึ 2น 2.90 จดุ หรอื +0.08%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี<ปุ่ นเปิดวนันี 2ที< 
29,441.91 จุด เพิ<มขึ 2น 263.11 จุด หรือ +0.90% และดัชนี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวันนี 2ที< 28,594.55 จุด เพิ<มขึ 2น 216.2 จุด หรือ +0.76% 
ธนาคารกลางญี<ปุ่ น (บโีอเจ) เปิดเผยผลสาํรวจความเชื<อมั<นทางธุรกิจรายไตรมาส (ทงักนั) ของญี<ปุ่ นในไตรมาส 1/2564 อยู่ที<ระดบั 5 ซึ<งสงูกว่า
ตวัเลขคาดการณใ์นผลสาํรวจของรอยเตอรที์<ระดบั 0  ทั2งนี 2 ตลาดจะจบัตาการรายงานดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (พีเอ็มไอ) ภาคการผลิตของจีนซึ<ง
มารกิ์ตจดัทาํรว่มกบัไฉซนิที<จะประกาศออกมาในวนันี 2 

 (-) ฝร ั�งเศสล็อกดาวน-์ปิดโรงเร ียนท ั�วประเทศคุมโควิด ฝรั<งเศสล็อกดาวน-์ปิดโรงเรยีนทั<วประเทศ หวงัชะลออตัราการแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด-19 และเปิดทางใหส้ถานการณใ์นฝรั<งเศสกลบัคืนสู่ภาวะปกติไดภ้ายในช่วงกลางเดือนพ.ค. ประธานาธิบดีเอมมานเูอล มาครง ของฝรั<งเศส
สั<งใหปิ้ดโรงเรียนทั<วประเทศ พรอ้มขยายพื2นที<การใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื<อจาํกดัการเดินทางของประชาชน จากเดิมที<มีการบงัคบัใชเ้พียงบาง
พื2นที< ใหเ้ป็นบงัคบัใชท้ั<วประเทศ เพื<อชะลออตัราการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 และเปิดทางใหส้ถานการณใ์นฝรั<งเศสกลบัคืนสู่ภาวะปกติได้
ภายในช่วงกลางเดือนพ.ค. คาํประกาศดงักล่าวระบวุ่า นบัตั2งแต่วนัที< 5 เม.ย. เป็นตน้ไป นกัเรยีนนกัศึกษาทั<วประเทศ ยกเวน้บตุรของเจา้หนา้ที<
สาธารณสขุ จะตอ้งเรียนทางออนไลนเ์ป็นเวลา 1 สปัดาห ์ก่อนจะหยดุเรยีนต่อไป 2 สปัดาห ์ศนูยด์แูลเด็กเล็กและโรงเรยีนประถมจะกลบัมาเปิด
อีกครั2งในวนัที< 26 เม.ย. ส่วนโรงเรียนมัธยมจะกลับมามีการเรียนการสอนในหอ้งเรียนอีกครั2งในวนัที< 3 พ.ค. ขณะที<นักศึกษามหาวิทยาลัยจะ
ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้หอ้งเรียนไดเ้พียงอาทิตยล์ะ 1 วนัเท่านั2น นอกจากนี2 ตั2งแต่วนัที< 3 เม.ย. เป็นตน้ไป รา้นคา้ที<ไม่ไดข้ายสินคา้ประเภทพื2นฐาน
จะตอ้งปิดใหบ้รกิาร และประชาชนจะตอ้งอยู่แต่ในบริเวณบา้นพกัอาศยัโดยใหท้าํงานจากบา้น และตอ้งเซน็เอกสารยืนยนัหากมีแผนจะเดินทาง
เกินระยะ 10 กม.จากจดุที<อยู่ นอกจากนี2 คาํสั<งยงัระบถุงึการหา้มมิใหเ้ดินทางระหว่างเมืองเป็นเวลาอย่างนอ้ย 1 เดือน ทั2งนี 2 ปธน.มาครงกล่าวว่า 
รฐับาลฝรั<งเศสไดบ้งัคบัใชม้าตรการในลกัษณะนี2แลว้ใน 19 พื 2นที< รวมถงึกรุงปารสีและพื2นที<ใกลเ้คียง แต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที<ควร ในขณะที<
โรคโควิด-19 ยงัคงมีการแพรร่ะบาดเรว็ขึ 2นเรื<อยๆ 

 (-) WHO เร ียกร ้องชาวยุโรปร ่วมลดความเสี�ยงโควิดระบาดช่วงเทศกาลอีสเตอร  ์สาํนักงานขององคก์ารอนามัยโลก (WHO) ประจาํ
ภมิูภาคยุโรปไดอ้อกประกาศเตือนประชาชนที<เตรียมเฉลิมฉลองวนัหยุดเทศกาลอีสเตอรปี์นี 2 โดยระบวุ่า การเดินทางท่องเที<ยวส่วนตัวอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนจาํนวนมากซึ<งไม่ใช่เพียงแค่ผูใ้กลชิ้ด แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อชมุชนต่างๆดว้ย แถลงการณข์อง WHO ยโุรประบวุ่า 
"หลายประเทศในยุโรปที<เป็นสมาชิกของ WHO ยังคงเผชิญกับการพุ่งขึ 2นอย่างมากอีกครั2งของจาํนวนผูติ้ดเชื 2อโควิด-19 ดังนั2น เราจึงยังไม่
สามารถที<จะลดการป้องกนัและยกเลิกมาตรการดา้นสาธารณสขุที<ใชม้าจนถึงขณะนี2" เพื<อลดอตัราการแพร่เชื 2อน ัWHO ไดเ้ตือนประชาชนว่า 
"แมว้นัหยดุช่วงฤดูใบไมผ้ลิในปีนี 2จะแตกต่างไปจากเดิม แต่ประชาชนก็ยังคงสามารถเฉลิมฉลองวนัหยดุได ้หากดาํเนินตามมาตรการป้องกัน
อย่างเครง่ครดั" 
 

 
ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai, Dailynews และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั5งก่อน 

วนัจนัทรที์< 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที< 30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.1%** 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื<อมั<นผูบ้รโิภค จาก CB   109.7** 91.3 

วนัพธุที< 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   51.9** 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิาร   56.3** 51.4 

 13.00 น. องักฤษ ประมาณการครั2งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.3%** 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3%** 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   517K** 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   66.3** 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที<รอปิดการขายเดือนก.พ.   -3.1%** -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ2ามนัรายสปัดาห ์   -0.9M** 1.9M 

วนัพฤหสับดีที< 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั2งวนั ทั2งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั2งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   61.5 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์< 2 เม.ย. ทั2งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั2งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี<ยตอ่ชั<วโมง   0.1% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   652K 379K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที<มีการประกาศออกมา 
*ที<มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที< 26 มีนาคม 2021 ซึ<งอาจมีการเปลี<ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


