
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
05/04/2021 11:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.82 1,724.21 -10.61 -0.61 

Spot Silver ($) 24.94 24.82 -0.12 -0.48 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,740 25,710 -30 -0.12 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,680 25,690 10 0.04 

Gold Online Futures (GOM21) 1,734.70 1,726.30 -8.40 -0.48 

Silver Futures (SVFM21) 25.15 25.00 -0.15 -0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 93.00 92.94 -0.05 -0.06 

เงนิบาท (฿/$) 31.30 31.34 0.04 0.13 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

ระยะสั�นราคาทองคาํยังคงเคลื�อนไหวในกรอบแคบ หากราคาไม่หลุด 

1,713-1,704 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึ �นทดสอบแนวตา้นโซน 

1,738 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ ประกอบกบัช่วงที�ผ่านมาราคาทองคาํมีการแกว่ง

ตวัในกรอบที�แคบลง ดงันั�นควรปรบัสถานะ การลงทุนตามการเคลื�อนไหว

ของราคา 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

แนะนาํเปิดสถานะซื �อ โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,713-1,704 ดอลลารต์่อออนซ ์

(ตดัขาดทุนหากหลุด 1,676 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที�หากราคาดีดตวัขึ �น

แนะนาํทยอยแบ่งปิดสถานะทาํกาํไรตั�งแต่ราคา 1,738 ดอลลารต์่อออนซ์

เพื�อรอเขา้ซื �อใหม่เมื�อราคาอ่อนตวัแตถ่า้ผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

 

 

 

 

05 April 2021 

 

                                   ที�มา: Aspen 

www.ylgfutures.co.th 

 GOM21 

1,704  1,676  1,655 

 1,738  1,759  1,778 

สรุป   ราคาทองคาํเชา้วันจนัทรเ์ปิดตลาดในแดนลบ หลงัสกุลเงินดอลลารส์หรฐัฟื�นแข็งค่าขึ �น ขณะอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ปีเคลื�อนไหวเหนือ 1.7% ขานรบัการจา้งงานนอกภาค
เกษตรสหรฐัพุ่งเกินคาด 916,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค. ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 6.0% ในเดือนมี.ค. จาก 6.2% ในเดือนก.พ. สะทอ้นภาพเศรษฐกิจสหรฐัที�ฟื�นตวัขึ �นแข็งแกรง่ ขณะที�นาง
แกรนโฮลม์เปิดเผยกบัรายการ “State of the Union” ทางสถานีโทรทศัน ์CNN เมื�อวานนี � (4 เม.ย.) ว่า ปธน.ไบเดนอาจจะใชว้ิธีการผลกัดนัแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพื �นฐานแบบ fast track โดยใช้
แนวทางจดัทาํงบประมาณที�เรยีกว่า Budget Reconciliation ซึ�งจะปทูางใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาสามารถใหก้ารรบัรองงบประมาณดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�ง แทนที�จะใชค้ะแนน
เสียง 2 ใน 3 สาํหรบัการผ่านกฎหมายทั�วไป และทาํใหป้ธน.ไบเดนสามารถผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าว โดยไมจ่าํเป็นตอ้งไดร้บัเสียงสนบัสนนุจากพรรครพีบัลิกนั  จึงยงัตอ้งระวงัแรง
ขายทองคาํในระยะสั�น  ทั�งนี � แมว้่าปรมิาณการซื �อขายทองคาํของตลาดในโซนเอเชียอาจยงัคงเบาบาง เพราะตลาดจีนปิดทาํการในช่วงเทศกาลเชงเมง้ (Tomb Sweeping Day) ส่วนตลาดเงิน ตลาด
ทนุและตลาดทองคาํในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด,์ ฮ่องกง และองักฤษ ยงัปิดทาํการต่อเนื�องในวนั Easter Monday  แต่ระวงัความผนัผวนในช่วงตลาดสหรฐัซึ�งจะกลบัมาเปิดซื �อขายตามปกติหลงัจาก 
หยดุทาํการไปในวนัศกุรที์�ผ่านมา  พรอ้มติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัในคืนนี �อยา่งใกลช้ิด ไดแ้ก่ ดชันี PMI ภาคบรกิารจากมารกิ์ตและ ISM 
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 (-) ดอลลแ์ข ็งค่าเทยีบเยน ขานร ับตัวเลขจา้งงานสหรัฐพ ุ่งเกินคาด สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าแตะกรอบบนของ 110 เยน โดยไดร้บัแรง
หนนุจากตวัเลขจา้งงานสหรฐัที�ออกมาสงูกว่าการคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์ซึ�งบง่ชี �ถงึการฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั สาํนกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า ณ เที�ยงวันนี �ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 110.57-110.61 เยน เทียบกับ 110.54-110.64 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 110.54-
110.56 เยนที�ตลาดโตเกียวเมื�อเวลา 17.00 น.ของเมื�อวานนี� ยูโรเคลื�อนไหวที� 1.1766-1.1767 ดอลลาร ์และ 130.10-130.11 เยน เทียบกับ 
1.1747-1.1757 ดอลลาร ์และ 130.13-130.23 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 1.1776-1.1778 ดอลลาร ์และ 130.17-130.21 เยนที�ตลาดโตเกียว
ช่วงบา่ยเมื�อวานนี� กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยเมื�อวนัศกุรว่์า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐั พุ่งขึ �น 916,000 ตาํแหน่งในเดือน
มี.ค. ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นมากที�สดุนบัตั�งแต่เดือนส.ค. 2563 ขณะที�บรรดานกัเศรษฐศาสตรซ์ึ�งไดร้บัการสาํรวจโดยรอยเตอรค์าดไวว่้า ตวัเลขการ
จา้งงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ�มขึ �น 647,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค. ส่วนอตัราการว่างงาน ลดลงสู่ระดบั 6.0% ในเดือนมี.ค. จาก 6.2% ในเดือน
ก.พ. 

 (-) “ไบเดน” จ่อผลักดันแผนลงทุนโครงสร ้างพ ื@นฐานแบบ fast track หากร ีพ ับลิกัน เมินสนับสนุน  นางแกรนโฮลม์เปิดเผยกบัรายการ 
“State of the Union” ทางสถานีโทรทศัน ์CNN เมื�อวานนี� (4 เม.ย.) ว่า ปธน.ไบเดนอาจจะใชวิ้ธีการผลกัดนัแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพื �นฐาน
แบบ fast track โดยใชแ้นวทางจดัทาํงบประมาณที�เรยีกว่า Budget Reconciliation ซึ�งจะปทูางใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาสามารถใหก้าร
รบัรองงบประมาณดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�ง แทนที�จะใชค้ะแนนเสียง 2 ใน 3 สาํหรบัการผ่านกฎหมายทั�วไป และทาํใหป้ธน.ไบเดน
สามารถผลักดันมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดังกล่าว โดยไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน ทั�งนี � นางแกรนโฮลม์กล่าวว่า 
ขณะนี�ชาวอเมรกินัส่วนใหญ่ใหก้ารสนบัสนนุแผนการลงทนุดา้นสาธารณปูโภคของปธน.ไบเดน และปธน.ไบเดนก็คาดหวงัว่าพรรครีพบัลิกนัจะ
สนบัสนนุแผนการดงักล่าวดว้ยเช่นกนั  

 (-) จีนตั@งเป้าฉ ีดวัคซ ีนโควิดให ้ได้ 500 ล้านโดสภายในมิ.ย. หวังแซงหน้าสหร ัฐ ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของจีนประกาศเร่ง
ระดมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยตั�งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนใหป้ระชาชน 560 ลา้นรายหรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของประชากรทั�งหมด ซึ�ง
มากกว่าเป้าหมายที�ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐักาํหนดไวใ้นระยะเดียวกนัถงึกว่าสองเท่า โดยจีนจะผลกัดนัใหส้มาชิกพรรคคอมมิวนิสต ์
พนกังานธนาคาร และบคุลากรในมหาวิทยาลยัต่างๆ เขา้รบัการฉีดวคัซีน หลงัจากเล็งเห็นว่าการดาํเนินการฉีดวคัซีนที�เป็นไปไดอ้ย่างล่าชา้ ซึ�ง
อาจส่งผลใหก้ารจาํกดัการแพรร่ะบาดของโรคโดยใชว้คัซนีไม่มีประสิทธิภาพเท่าที�ควร 

 (-)  อดีตปธ.FDA คาดสหรัฐไม่เผช ิญโควิดระบาดรอบสี� ย ํ@าต้องไม่การด์ตก นายแพทยส์ก็อตต ์ก็อตตล์ีบ อดีตประธานคณะกรรมการ
อาหารและยาสหรฐั (FDA) คาดการณว่์า สหรฐัจะไม่เผชิญกบัการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที�สี� พรอ้มกบัแนะนาํว่า สหรฐัควรรออีก 2-3 
สปัดาหก่์อนจะผ่อนคลายนโยบายควบคมุโรคระบาด นายแพทยก็์อตตล์ีบใหส้มัภาษณใ์นรายการ "Face the Nation" ของสถานีโทรทศัน ์CBS 
News โดยยอมรบัว่า คนวยัหนุ่มสาวเป็นตัวการแพร่เชื �อโควิด-19 ในหลายรฐั แต่การฉีดวคัซีนจะช่วยป้องกนัไม่ใหมี้ผูติ้ดเชื �อกลับมาเพิ�มขึ �นสู่
ระดับที�เลวรา้ยอีกครั�ง "ตอนนี�มีชาวอเมริกนัราว 200 ลา้นคนที�มีภูมิคุม้กันโรคโควิด-19 ในระดับหนึ�ง ผมคิดว่าเราสามารถสรา้งภูมิคุม้กันให้
ประชาชนไดม้ากพอที�จะไม่ทาํใหเ้กิดการระบาดรอบที� 4" นายแพทยก็์อตตล์ีบกล่าว "สาํหรบัโรงเรยีนนั�น ผมคิดว่าเรายงัตอ้งปฏิบติัตามมาตรการ
ผ่อนคลายอย่างเขม้งวด" นายแพทยก็์อตตล์ีบใหส้มัภาษณแ์ละเพิ�มเติมว่า การสวมหนา้กากอนามยัและเวน้ระยะห่างทางสงัคมยงัเป็นสิ�งที�ตอ้ง
ทาํต่อไป เพื�อหลีกเลี�ยงการติดเชื �อไปสู่กลุ่มใหญ่ "หากมีการปฏิบติัตามนี�ในโรงเรยีน ผมคิดว่าน่าจะเพิ�มความปลอดภยัได ้ผมเชื�อว่าประโยชน์
ของการไปโรงเรียนย่อมมีมากกว่าความเสี�ยงจากการติดเชื �อ" ขณะนี� สหรฐัมีจาํนวนผูติ้ดเชื �อโควิด-19 เพิ�มขึ �นใน 27 รฐั รวมถงึกรุงวอชิงตนั โดย
การระบาดที�เพิ�มขึ �นนั�นเป็นเพราะการกลบัมาเปิดเรยีน ปัจจบุนั มีชาวอเมรกินักว่า 100 ลา้นคนที�ไดร้บัวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 อย่างนอ้ยหนึ�งโดส 
ซึ�งครอบคลมุประชากรวยัผูใ้หญ่ราว 40% ของทั�งประเทศ โดยเมื�อวนัเสารที์�ผ่านมา (3 เม.ย.) สหรฐัไดฉี้ดวคัซนีไปมากกว่า 4 ลา้นโดส 
 

ท ี�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� 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   60.3 60.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนมี.ค.   58.3 55.3 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.5% 2.6% 

วนัองัคารที� 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารจาก Caixin   52.2 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   6.8 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.94M 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.2 55.4 

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

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

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

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -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 ์   690K 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 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


