
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
02/04/2021 11:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,728.33 1,733.39 5.06 0.29 

Spot Silver ($) 24.92 24.95 0.03 0.12 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,540 25,710 170 0.67 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,540 25,680 140 0.55 

Gold Online Futures (GOM21) 1,717.30 1,734.80 17.50 1.02 

Silver Futures (SVFM21) 24.59 25.08 0.49 1.99 

ดชันดีอลลาร ์ 92.88 92.88 0.01 0.01 

เงนิบาท (฿/$) 31.21 31.25 0.04 0.13 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาทองคาํยงัคงพยายามทรงตวัรกัษาระดับไว ้หลงัจากมีมมุมองเชิงลบลดลง 

ระยะสั*นมีแนวโนม้ขึ *นทดสอบ 1,738-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถ
ปรบัขึ *นไดจ้ะเกิดแรงขายทาํกาํไรออกมา โดยแนวรบัระยะสั*นจะอยู่ที; 1,704 และ

แนวรบัสาํคญัจะอยูบ่รเิวณ 1,676 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   
การเขา้ซื *ออาจรอดูบริเวณ 1,704 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุลงมาใหช้ะลอการ
ซื *อไปยังบริเวณ 1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์แล้วแบ่งขายทาํกําไรหากราคาไม่

สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,738 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้หากผ่านไดส้ามารถชะลอ

การขายทาํกาํไรไปที;แนวตา้นถดัไป 
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 GOM21 

1,704  1,676  1,655 

 1,738  1,759  1,778 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัค่อนขา้งแคบ เนื;องจาก วนันี *ตลาดเงิน  ตลาดทนุรวมถึงตลาดทองคาํใน ฮ่องกง, สิงคโปร,์ ออสเตรเลีย, องักฤษ, ฝรั;งเศส, เยอรมนี และสหรฐัปิด
ทาํการในวนันี *เนื;องในวนั Good Friday ทาํใหป้รมิาณการซื *อขายตลอดวนัจะเบาบางกว่าปกติ  อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํเริ;มมีแรงซื *อกลบัมาค่อนขา้งมาก ยืนเหนือ 1,700 ดอลลารต่์อ
ออนซแ์ละสามารถปรบัตวัขึ *นต่อได ้รบัแรงหนนุจากการอ่อนค่าลงของสกลุเงินดอลลารห์ลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัในช่วงสปัดาหนี์ *แย่เกินคาดหลายรายการ โดยล่าสดุ
วานนี *ตวัเลข Jobless claims และ PMI ภาคการผลิตจากมารกิ์ต ออกมาแย่เกินคาด นอกจากนี * สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) กาํลงัตรวจสอบสาเหตทีุ;วคัซีน
ป้องกนัโควิด-19 ล็อตหนึ;งของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั อิงค ์(J&J) ไม่ผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน เบื *องตน้รายงานระบวุ่ามีสาเหตจุากความผิดพลาดของพนกังานในการผสม
วตัถดิุบเพื;อผลิตวคัซีน ส่งผลใหไ้ม่ผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน โดย J&J ไม่ไดร้ะบวุ่า มีวคัซีนจาํนวนมากเท่าใดที;ไดร้บัความเสียหาย ซึ;งจะกระทบต่อการส่งมอบวคัซีนในสหรฐัหรือไม่ 
ยงัตอ้งติดตามความคืบหนา้ ขณะที;คืนนี * หน่วยงานราชการสหรฐัไม่ไดปิ้ดทาํการ ทาํใหย้งัมีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัในตลาดแรงงานของสหรฐั  ไดแ้ก่  รายไดเ้ฉลี;ยต่อชั;วโมง, อตัรา
การว่างงาน และตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร  นั;นทาํใหย้งัมีความเสี;ยงที;ราคาทองจะผนัผวนในช่วงเวลาดงักล่าวได ้  
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 (+) FDA สหรัฐส่งเจ้าหน้าท ี�ตรวจสอบโรงงานผลิตวัคซ ีนจอหน์สันฯท ี�ไม่ได้มาตรฐาน  สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) 
กาํลงัตรวจสอบสาเหตทีุ;วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ล็อตหนึ;งของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั อิงค ์(J&J) ไม่ผ่านเกณฑต์ามมาตรฐาน ทั*งนี * FDA ได้
ส่งทีมตรวจสอบลงพื*นที;เพื;อประเมินสถานการณ์ในโรงงานของบริษัทอีเมอรเ์จนท ์ไบโอโซลูชนัส ์(Emergent BioSolutions) ที;เมืองบลัติมอร ์รฐัแมรี
แลนด ์ซึ;งเป็นหุน้ส่วนผูผ้ลิตวคัซีนใหก้บัจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สนั  หนังสือพิมพเ์ดอะนิวยอรก์ไทมสร์ายงานว่า วคัซีนโควิดจาํนวน 15 ลา้นโดสของ 
J&J ที;ไม่มีคณุภาพนั*น เป็นวคัซีนที;ผลิตในโรงงานของบรษัิทอีเมอรเ์จนท ์ไบโอโซลูชนัส ์(Emergent BioSolutions) ที;เมืองบลัตมิอร ์รฐัแมรีแลนด ์โดย
มีสาเหตจุากความผิดพลาดของพนกังานในการผสมวตัถุดิบเพื;อผลิตวคัซีน นอกจากนี* รายงานระบุว่า ความผิดพลาดที;เกิดขึ *นนั*นส่งผลใหห้น่วยงาน
ควบคุมดา้นกฎระเบียบของรฐับาลกลางสหรฐัระงบัการอนมุัติสายการผลิตของโรงงานดงักล่าว J&J ระบุในแถลงการณ์ว่า ความผิดพลาดดงักล่าว
เกิดจากขั*นตอนการควบคมุคุณภาพ และวคัซีนล็อตดงักล่าวไม่ถูกส่งเขา้สู่ขั*นตอนของการบรรจุและปิดผนึก (filling and finishing) ในกระบวนการ
ผลิตของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี J&J ไม่ไดร้ะบุว่า มีวคัซีนจาํนวนมากเท่าใดที;ไดร้บัความเสียหาย ทั*งนี * J&J ระบุว่า การควบคุมคณุภาพและ
ความปลอดภยัยงัคงเป็นสิ;งที;บรษัิทใหค้วามสาํคญัสูงสดุ และเปิดเผยว่า ขั*นตอนดงักล่าวจะช่วยใหบ้รษัิทสามารถส่งมอบวคัซีนในสหรฐัได ้24 ลา้นโด
สภายในสิ *นเดือนเม.ย.นี* และอีก 100 ลา้นโดสภายในเดือนพ.ค. 

 (-)  อ ิหร ่าน-จนี-อ ียูเตร ียมเจรจาหนุนสหรัฐกลับสู่ข ้อตกลงนิวเคลียร  ์สหภาพยโุรป (EU) เปิดเผยวา่ อิหร่านและกลุ่มประเทศมหาอาํนาจที;ยงัอยู่
ในข้อตกลงนิวเคลียร ์2558 เตรียมจัดการประชุมทางไกลในวนันี* เพื;อเจรจาการใหส้หรฐักลับสู่ข้อตกลงนิวเคลียรอี์กครั*ง  การเจรจาดังกล่าวจะ
ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที;จากอิหร่าน จีน เยอรมนี ฝรั;งเศส และสหราชอาณาจกัร โดยมีนายโจเซฟ บอรเ์รลล ์หวัหนา้ฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU 
เป็นประธาน และจะหารือว่าจะมีการใชข้อ้ตกลงดงักล่าวจากทกุฝ่ายอย่างเต็มที;ไดอ้ย่างไร สหรฐัพยายามใชยุ้โรปเป็นตวักบัอิหรา่น หลงัจากที;อิหรา่น
กลบัมาเจรจากบัคณะทาํงานของประธานาธิบดีโจ ไบเดนอีกครั*ง ในเรื;องการกลบัสู่ขอ้ตกลงนิวเคลียรที์;สหรฐัถอนตวัออกไปในสมยัอดีตปธน.โดนลัด ์
ทรมัป์ ซึ;งหลงัจากที;สหรฐัถอนตวัออกไป อิหรา่นก็ไดล้ะเมิดขอ้ตกลงบางส่วน นายเน็ด ไพรซ ์โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐั กล่าววา่ สหรฐัยินดี
กบัขั*นตอนเชิงบวกนี*อย่างยิ;ง โดยสหรฐัพรอ้มจะกลบัสู่การทาํตามขอ้ตกลงนิวเคลียร ์2558 หากอิหร่านทาํแบบเดียวกนั และสหรฐัไดห้าวิธีที;ดีที;สุดที;
จะทาํใหเ้รื;องดงักล่าวเป็นจริงได ้ผ่านขั*นตอนต่างๆ มากมาย อยาตอลเลาะห ์อาลี คาเมเนอี ผูน้าํสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยเมื;อตน้เดือนที;ผ่านมาว่า 
อิหร่านไม่รีบรอ้นที;จะฟื*นฟูขอ้ตกลงนิวเคลียรอี์กครั*ง และเชื;อว่านโยบายสหรฐัจะลม้เหลวแน่นอน เวน้ว่าแต่สหรฐัจะยกเลิกการควํ;าบาตรอิหร่าน
เสียก่อน 

 (-)  ตลาดหุ้นเอเช ียปิดเช้าบวก ร ับแผนลงทุนสหรัฐ-ภาคการผลิตสดใส  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึ *นในวนันี* หลงัไดร้บัปัจจยับวกจาก
ดชันีภาคการผลิตของสหรฐัที;แข็งแกรง่ รวมทั*งการที;ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศแผนลงทนุดา้นโครงสรา้งพื*นฐานวงเงินกวา่ 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์
ขณะเดียวกนั นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรฐัซึ;งมีกาํหนดเปิดเผยในวนันี* 

 (+/-)  ญี�ปุ่ นเลื�อนประชุมสุดยอด "ซ ูงะ-ไบเดน" เป็น 16 เม.ย. ขอเวลาเตร ียมการ  สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การประชมุสุดยอดระหวา่งนาย
โยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญี;ปุ่ น และประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐั ไดถู้กเลื;อนออกไป 1 สปัดาหเ์ป็นวนัที; 16 เม.ย. จากกาํหนดเดิมในวนัที; 9 
เม.ย. นายคัตสึโนบุ กาโตะ หัวหน้าเลขาธิการคณะรฐัมนตรีเปิดเผยในการแถลงข่าวว่า เหตุที;ตอ้งเลื;อนการประชุมครั*งนี * "เพื;อเพิ;มเวลาในการ
เตรียมการ ซึ;งจะช่วยใหก้ารประชุมสุดยอดประสบความสาํเรจ็" การประชมุในครั*งนี *นบัเป็นครั*งแรกที;ปธน.ไบเดนจะไดพ้บปะกบัผูน้าํต่างประเทศหลงั
เขา้รบัตาํแหน่งเมื;อเดือนม.ค.ที;ผ่านมา และถือเป็นโอกาสอนัดีในการเสรมิสรา้งความแข็งแกร่งของการเป็นพนัธมิตรระหว่างญี;ปุ่ นและสหรฐั รวมถึง
เป็นการกระชบัความร่วมมือในดา้นต่างๆ อาทิ การเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก, โรคโควิด-19, การเปลี;ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, จีน และการ
ทดสอบขีปนาวธุครั*งล่าสุดของเกาหลีเหนือ การประชุมในครั*งนี *มีขึ *นขณะที;รฐับาลสหรฐัจะทาํการทบทวนนโยบายเกี;ยวกบัเกาหลีเหนือโดยหารือกับ
ชาตพินัธมิตร หลงัจากที;ก่อนหนา้นี* อดีตปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ไม่สามารถบรรลขุอ้ตกลงยกเลิกการใชอ้าวธุนิวเคลียรใ์นการประชมุสุดยอด 3 ครั*งร่วมกบั
นายคมิ จอง อนึ ผูน้าํเกาหลีเหนือ ทั*งนี * นายซูงะและนายไบเดนเตรียมที;จะออกแถลงการณร์่วมกนัภายหลงัการประชมุ โดยจะประณามเกาหลีเหนือที;
ทาํการทดสอบยิงขีปนาวธุ 2 ลูกในสปัดาหที์;ผ่านมา ซึ;งเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั;นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) พรอ้มเรียกรอ้งให้
เกาหลีเหนือยกเลิกการใชอ้าวธุนิวเคลียร ์

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั^งก่อน 

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 *อ (PMI) ภาคการผลิต   51.9** 50.6 

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

 13.00 น. องักฤษ ประมาณการครั*งสดุทา้ย 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 *อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   66.3** 59.5 

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

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์   -0.9M** 1.9M 

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

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   62.5** 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   58.9** 57.9 

 ทั*งวนั ทั*งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั*งแรกรายสปัดาห ์   719K** 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   59.1** 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   64.7** 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.8%** 1.7% 

วนัศกุรที์; 2 เม.ย. ทั*งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั*งวนั 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 ้

 
 

 


