
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
07/04/2021 12:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,742.60 1,738.85 -3.75 -0.22 

Spot Silver ($) 25.15 25.11 -0.04 -0.16 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,760 25,890 130 0.50 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,800 25,900 100 0.39 

Gold Online Futures (GOM21) 1,727.90 1,741.20 13.30 0.77 

Silver Futures (SVFM21)  24.96 25.26 0.30 1.20 

ดชันดีอลลาร ์ 92.31 92.32 0.01 0.01 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.31 0.02 0.06 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

แมจ้ะมีแรงซื �อใหร้าคาดีดตวัขึ �นแต่ยังคงเห็นแรงขายกดดนัอย่างต่อเนื'อง 

หากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดบั 1,755-1,759 

ดอลลารต์่อออนซ์ได้ อาจทาํให้เกิดแรงขายกดดันให้ปรับตัวลงสู่ระดับ 

1,726-1,717 ดอลลารต์่อออนซเ์ช่นเดิม เบื �องตน้ประเมินการเคลื'อนไหว

ของราคาในแบบของการแกวง่ตวัเพื'อสะสมแรงซื �อหากยืนไดจ้ะเกิดการดีด

ตวัขึ �นตอ่ 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

การเข้าซื �อยังคงเน้นการเก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว โดยเข้าซื �อ

เฉพาะเมื'อตลาดปรบัตวัลงมาในบริเวณแนวรบั 1,726-1,717 ดอลลารต์่อ

ออนซ์ (ตัดขาดทุน 1,717 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที'การปิดสถานะซื �อ

พิจารณาในโซน 1,755-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
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 GOM21 

1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตวัไม่ไกลจากระดบัสูงสุดของวานนี�ที'ทาํไวบ้ริเวณ  1,745.34  ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์
หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัชะลอตวัลง ขณะที'นกัลงทนุจบัตารายงานการประชมุเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ'งมีกาํหนดเผยแพรใ่น
วนันี�ตามเวลาสหรฐั  ส่วนทางดา้นดชันีตลาดหุน้เอเชียเชา้นี�เปิดบวก ขานรบักองทนุการเงินระหว่างประเทศ(IMF)ปรบัเพิ'มคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกปีนี�ขยายตวั 
6%  เพิ'มขึ �นจากที'เคยคาดการณเ์อาไวเ้มื'อเดือนม.ค. วา่จะขยายตวั 5.5%  โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากโครงการฉีดวคัซีนในหลายๆ ประเทศทั'วโลก แต ่IMF ก็เตือน
ว่าความทา้ทายยังคงมีอยู่ เนื'องจากแต่ละประเทศมีความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนไม่เท่ากัน นอกจากนี� รายงานของ IMF เตือนว่า ตลาดหุน้กาํลังเทรดเหนือ
ระดบัพื�นฐาน ซึ'งก่อใหเ้กิดความกังวลว่าตลาดอาจแบกรบัความเสี'ยงมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ'งในภาคเทคโนโลยี กดดนัใหต้ลาดหุน้เอเชียกลบัมาวิ'งใน 
แดนลบ ขณะที'ราคาทองคาํยงัทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ด ้
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 (+) ฮั�งเส็งปิดเช ้าลบ 187.36 จุด จากแรงขายทาํกาํไร ดชันีฮั'งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในเชา้วนันี �จากแรงขายทาํกาํไร หลงัจากที'เปิดตลาด
ในแดนบวกเนื'องจากนกัลงทนุคาดหวงัว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื�นตวัเรว็ขึ �น หลงัจากสหรฐัและจีนเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที'แข็งแกรง่ในช่วงที'ผ่านมา 

 (+) โอซาก้าเตร ียมประกาศภาวะฉุกเฉ ินทางการแพทย ์หวั�นรพ.ไม่พอร ับผู้ป่วยโควิด  จงัหวดัโอซากา้ของญี'ปุ่ น เตรียมประกาศภาวะ
ฉกุเฉินทางการแพทยใ์นวนันี � หลงัยอดผูติ้ดเชื �อไวรสัโควิด-19 ในจงัหวดัพุ่งสงูขึ �น จนโรงพยาบาลในทอ้งถิ'นอาจรองรบัผูป่้วยไดไ้ม่เพียงพอ สาํนกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า นบัเป็นครั�งที' 2 ที'โอซากา้ประกาศภาวะฉกุเฉินทางการแพทย ์หลงัจากที'เคยประกาศครั�งแรกในเดือนธ.ค. โดยทางการโอ
ซากา้ประกาศมาตรการดงักล่าวหลงัจากที'ไดป้ระเมินแลว้ว่า จาํนวนเตียงที'ใชร้องรบัผูป่้วยหนกัใกลแ้ตะ 70% และมีแนวโนม้ว่าผูป่้วยหนกัจะ
เพิ'มขึ �นอีกในอนาคต เมื'อวานนี� ตวัเลขผูติ้ดเชื �อโควิด-19 รายใหม่ในโอซากา้อยู่ที' 719 ราย โดยทางจงัหวดัระบวุ่า กว่าครึ'งของผูติ้ดเชื �อเกิดจากโค
วิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที'มีแนวโนม้แพร่กระจายไดง่้าย ทั�งนี � รฐับาลจังหวดัโอซากา้ไดจ้ัดตั�งการประชุมเฉพาะกิจเพื'อรบัมือกับโควิด-19 โดยจะ
ยกระดบัการเตือนการแพรร่ะบาดขึ �นสู่ระดบัสงูสดุ หรอื "สีแดง" และคาดว่า ปรมิาณเตียงรองรบัผูป่้วยหนกัจากโควิด-19 ใกลจ้ะทะล ุ70% ในเร็ว 
ๆ นี � โดยเมื'อวานนี� ตวัเลขดงักล่าวอยู่ที' 66.5% การประกาศภาวะฉกุเฉินทางการแพทย ์และการยกระดบัการเตือนสู่สีแดง ถือเป็นการแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์ที'ตอ้งการสรา้งความตระหนักใหป้ระชาชนในพื�นที'เพิ'มความระมัดระวังมากขึ �น ก่อนหนา้นี � โอซากา้เคยประกาศภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทยไ์ปเมื'อวนัที' 3 ธ.ค. และมีผลบงัคับใชจ้นถึงสิ �นเดือนก.พ. หลงัจากที'รฐับาลกลางประกาศยกเลิกภาวะฉกุเฉินในโอซากา้  เมื'อวนั
จนัทรที์'ผ่านมา จงัหวดัโอซากา้ เฮียวโงะ และมิยากิ ไดป้ระกาศใชม้าตรการกึ'งฉุกเฉิน ซึ'งมีการสั'งปรบัรา้นอาหารหรือผับบารที์'ไม่ยอมลดเวลา
การเปิดใหบ้รกิาร โดยมาตรการนี�จะมีผลบงัคบัใชถ้งึวนัที' 5 พ.ค. 

 (-) "ไบเดน" ช ี Gผ ู้ใหญ่ชาวมะกันท ุกคนจะได้สิทธ ิKฉ ีดวัคซนีโควิดภายใน 19 เม.ย. ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัเปิดเผยว่า ผูใ้หญ่ชาว
อเมรกินัทกุคนในสหรฐัจะมีสิทธิYเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ภายในวนัที' 19 เม.ย.นี � แต่เตือนว่า "เรายงัคงอยู่ในการแข่งขนัระหว่าง
ความเป็นกบัความตาย" ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรสัโควิดสายพนัธุใ์หม่  ปธน.ไบเดนไดส้ั'งการใหแ้ต่ละรฐัเร่งขยายสิทธิYในการฉีดวคัซีน
ใหแ้ก่ผูที้'มีอาย ุ18 ปีขึ �นไปภายในวนัที' 19 เม.ย.นี �ซึ'งเรว็กว่ากาํหนดการเดิมในวนัที' 1 พ.ค. แต่ยงัไม่อนญุาตใหฉี้ดวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 สาํหรบั
เด็กอายตุํ'ากว่า 16 ปี แมว่้าจะอยู่ในระหว่างการทดสอบก็ตาม "สิ'งที'เราทาํตอนนี�คือการตดัสินว่าเราจะช่วยชีวิตหรอืสญูเสียประชาชนมากเท่าใด
ในเดือนเม.ย., พ.ค. และ มิ.ย ก่อนถึงวนัที' 4 ก.ค. ซึ'งเป็นวันชาติของสหรฐั" ปธน.ไบเดนกล่าว ปธน.ไบเดนระบุว่า มากกว่า 80% ของครูและ
เจา้หนา้ที'ในโรงเรยีนไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้อย่างนอ้ย 1 โดส พรอ้มเสรมิว่า ไวรสัโควิดสายพนัธุต่์างๆ กาํลงัแพรร่ะบาด ซึ'งทาํใหผู้ติ้ดเชื �อรายใหม่
เพิ'มขึ �น นอกจากนี� ปธน.ไบเดนกล่าวว่า "เรายงัไม่ถึงเสน้ชยั ยงัมีสิ'งที'ตอ้งทาํอีกมาก และเรายงัอยู่ในการแข่งขนัระหว่างความเป็นกบัความตาย" 
ทั�งนี � ปธน.ไบเดนแสดงความเห็นดงักล่าวหลงัเดินทางไปเยี'ยมชมสถานที'ฉีดวคัซีนที'วิทยาลยัศาสนศาสตรเ์วอรจิ์เนียในเมืองอเล็กซานเดรีย รฐั
เวอรจิ์เนีย ดา้นนางเจน ซากี โฆษกทาํเนียบขาวระบวุ่า การประกาศดงักล่าวของปธน.ไบเดนไดยื้นยนัต่อสาธารณชนว่า "ทกุคนมีสิทธิYเขา้รบัการ
ฉีดวัคซีนทั'วประเทศ" ซึ'งหมายความว่า ชาวอเมริกันไม่จาํเป็นต้องตรวจสอบกับเว็บไซต์ของรฐัและในทอ้งถิ'นอีกต่อไปเพื'อดูว่าพวกเขามี
คณุสมบติัเหมาะสมหรือไม่ ปริมาณและประสิทธิภาพของวคัซนีเพิ'มขึ �นอย่างมากเพื'อเรง่ใหป้ระชาชนไดร้บัการฉีดวคัซีนมากขึ �น หลงัจากที'เกิด
การแพรร่ะบาดของไวรสัสายพนัธุใ์หม่ที'แพรเ่ชื �อไดม้ากขึ �น 

 (+/-) ดอลลป์ร ับตัวแคบเท ียบเยนหลังบอนดย์ีลดช์ะลอตัว ตลาดจบัตารายงานประชุมเฟด สกลุเงินดอลลารส์หรฐัปรบัตวัในกรอบแคบ
เมื'อเทียบกบัเงินเยน ในการซื �อขายที'ตลาดปรวิรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี � หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัชะลอตวัลงเมื'อคืนนี� ขณะที'นกั
ลงทนุจบัตารายงานการประชมุเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ'งมีกาํหนดเผยแพรใ่นวนันี �ตามเวลาสหรฐั สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ณ เที'ยงวนันี �ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื'อนไหวที' 109.75-109.76 เยน เทียบกบั 109.69-109.79 เยนที'ตลาดนิวยอรก์ และ 110.30-110.31 
เยนที'ตลาดโตเกียวเมื'อเวลา 17.00 น. ของเมื'อวานนี� 
 

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



www.ylgfutures.co.th 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัGงก่อน 

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   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 ์   -2.0M -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 ้

 
 

 


