
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
09/04/2021 11:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,755.25 1,752.14 -3.11 -0.18 

Spot Silver ($) 25.40 25.35 -0.05 -0.20 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 26,100 26,210 110 0.42 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 26,080 26,240 160 0.61 

Gold Online Futures (GOM21) 1,745.90 1,754.40 8.50 0.49 

Silver Futures (SVFM21)  25.37 25.46 0.09 0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 92.07 92.13 0.06 0.07 

เงนิบาท (฿/$) 31.40 31.42 0.02 0.06 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  
หากการอ่อนตัวลงของราคาทองคาํยังสามารถรกัษาระดับเหนือบริเวณแนวรบั 
1,743-1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจจะเห็นการดีดตัวกลับขึ 6นไปบริเวณแนว

ตา้น 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลุดแนวรบั 1,734 ดอลลาร์

ต่อออนซ ์จะทาํใหร้าคายงัคงอ่อนตัวลง โดยมีแนวรบัถัดไปที= 1,717 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   
แนะนาํใหล้งทุนระยะสั6น โดยเข้าซื 6อเมื=อราคาย่อตัวลงมาและไม่หลุดแนวรับ 

1,743-1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลุดโซน 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์
อาจชะลอการเข้าซื 6อออกไปเพื=อประเมินสถานการณ์อีกครั6ง และขายทองคาํ

ออกมาเมื=อราคาดีดตัวขึ 6นไปไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,759-1,767 ดอลลารต์่อ

ออนซ ์ 
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 GOM21 

1,734  1,717  1,696 

 1,767  1,783  1,800 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตวัรกัษาระดบัไดไ้มไ่กลจาก 1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ซึ=งเป็นระดบัสงูสดุของเดือนมี.ค.ที=ผา่นมา รบัแรงหนนุจากการอ่อนคา่ของสกลุเงิน
ดอลลารแ์ละการร่วงลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี  นอกจากนั6นยังไดร้บัแรงหนุนจากความตึงเครียดสหรฐั-จีนที=เพิ=มขึ 6น หลงั กระทรวง
พาณิชยส์หรฐัประกาศขึ 6นบญัชีดาํบริษัทซูเปอรค์อมพิวเตอรข์องจีนอีก 7 แห่ง อา้งเหตุผลดา้นความมั=นคงว่าทาํการสรา้งซูเปอรค์อมพิวเตอรใ์หก้องทพัจีนใชใ้นการ
ปรบัปรุงกองทพัใหท้ันสมยัและอาจสนับสนุนโครงการอาวธุที=มีอาจุภาพทาํลายลา้งสงู ขณะที=นางจีนา ไรมอนโด รฐัมนตรีกระทรวงพาณิชยส์หรฐัระบวุ่า "กระทรวง
พาณิชยส์หรฐัจะใชอ้าํนาจอย่างเต็มที=เพื=อป้องกนัไม่ใหจี้นใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีของสหรฐัเพื=อสนบัสนุนการปรบัปรุงกองทพัใหท้นัสมยั"  สะทอ้นความขดัแยง้
ระหว่าง 2 ประเทศมหาอาํนาจภายใตก้ารนาํของปธน.โจ ไบเดน ของสหรฐั ที=ไม่ไดล้ดน้อยลงไปกว่าสมัยที=ปธน.ทรมัป์ดาํรงตาํแหน่ง จึงช่วยพยุงราคาทองคาํไว ้ 
อย่างไรก็ดี ยงัคงเห็นแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาทางเทคนิค หลงัขึ 6นทดสอบแนวตา้นสาํคญัและยงัไมส่ามารถผา่นไปได ้ราคาจึงกลบัมาเคลื=อนไหวในแดนลบ 
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 (+) ดอ ลลารอ์ ่อนค่าเท ียบเยน  หลังบอ นดย์ีลดส์หร ัฐชะลอ ตัว สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงบริเวณกรอบล่าง 109 เยน หลังจากอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีชะลอตวัลงเมื=อคืนนี6 ซึ=งทาํใหส้่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี 6ยของญี=ปุ่ นและสหรฐัปรบัแคบลง สาํนกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ณ เที=ยงวนันี6ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื=อนไหวที= 109.27-109.28 เยน เทียบกับ 109.21-109.31 เยนที=ตลาดนิวยอรก์ และ 
109.50-109.51 เยนที=ตลาดโตเกียวเมื=อเวลา 17.00 น.ของเมื=อวานนี6 อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีชะลอตวัลงสู่ระดบั 1.64% 
เมื=อคืนนี6 หลงัจากรายงานการประชุมเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบวุ่า เฟดอาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหนึ=งก่อนที=จะเริ=มปรบัลดวงเงิน
ซื 6อพันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยเฟดจะเดินหนา้ซื 6อพันธบตัรอย่างนอ้ย 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน จนกว่าเฟดจะบรรลุ
เปา้หมายการจา้งงานอย่างเตม็ศกัยภาพ และการสรา้งเสถียรภาพดา้นราคาผูบ้รโิภค 

 (+) สหร ัฐข ึ5นบัญชีดาํบร ิษัทเทคโนโลยีจนีเพ ิ�มอ ีก 7 แห่ง อ ้างเหตุผลด้านความมั�นคง  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัประกาศขึ 6นบญัชีดาํบริษัทซูเปอร์
คอมพิวเตอรข์องจีนอีก 7 แห่ง โดยอา้งเหตุผลดา้นความมั=นคง โดยบริษัททั6ง 7 ไดแ้ก่ Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-
Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, National Supercomputing Center Jinan, National 
Supercomputing Center Shenzhen, National Supercomputing Center Wuxi แ ล ะ  National Supercomputing Center Zhengzhou บ ริ ษั ท
เหล่านี6ถกูขึ 6นบญัชีดาํดว้ยเหตผุลวา่ ทาํการสรา้งซูเปอรค์อมพิวเตอรใ์หก้องทพัจีนใชใ้นการปรบัปรุงกองทพัใหท้นัสมยั และอาจสนบัสนนุโครงการอาวธุ
ที=มีอาจุภาพทาํลายลา้งสงู "ความสามารถของซูเปอรค์อมพิวเตอรน์ั6นสาํคญัสาํหรบัการพฒันาอาวธุสมยัใหม่และระบบความมั=นคงของประเทศอย่าง
มากหรือเกือบทั6งหมดเลย เช่น อาวธุนิวเคลียรแ์ละอาวธุความเร็วเหนือเสียง" นางจีนา ไรมอนโด รฐัมนตรีกระทรวงพาณิชยส์หรฐัระบุในแถลงการณ ์
"กระทรวงพาณิชยส์หรฐัจะใชอ้าํนาจอย่างเต็มที=เพื=อปอ้งกนัไม่ใหจี้นใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีของสหรฐัเพื=อสนบัสนนุการปรบัปรุงกองทพัใหท้นัสมยั" 
นางไรมอนโดกล่าวเสริม กฎใหม่นี 6 จะหา้มสหรฐัส่งออกสินคา้ไปยงัองคก์รที=ถูกขึ 6นบญัชีดาํ โดยจะมีผลในทนัที อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกบัสินคา้จาก
ซพัพลายเออรส์หรฐัที=กาํลงัอยู่ระหวา่งการขนส่ง ที=ผ่านมานั6น เจา้หนา้ที=สหรฐัไดว้พิากษ์วจิารณว์า่ บรษัิทจีนเป็นส่วนหนึ=งของรฐับาลจีนและเก็บขอ้มลู
ที=ละเอียดอ่อนในนามกองทพัปลดปล่อยประชาชน (PLA) อย่างไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตจี์นโตแ้ยง้ว่าไม่มีส่วนเกี=ยวขอ้งกบัการจารกรรมขอ้มลูใน
อตุสาหกรรม 

 (+)  IMF เตอืนทั�วโลกใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง ห ่วงความเสี�ยงหนี5พ ุ่ง สั=นคลอนเสถียรภาพการเงินในระยะยาว Geoffrey 
Okamoto รองกรรมการผูจ้ดัการอนัดบัหนึ=งของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF แสดงความเห็นกึ=งคาํเตือนต่อสถานการณเ์ศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบันที=กาํลังอยู่ในระหว่างการฟื6 นตัวจากผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ที=ระบาดไปทั=วโลก โดยระบุชัดว่า รัฐบาลและธนาคารกลางทั=วโลก
จาํเป็นตอ้งพิจารณาคดัเลือกมาตรการที=จะนาํมาใชก้ระตุน้เศรษฐกิจประเทศอย่างระมดัระวงั เพื=อหลีกเลี=ยงผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ระยะปานกลางและระยะยาวตอ่ไป สาํหรบัประเด็นที=ตอ้งระมดัระวงัในการเลือกใชม้าตรการกระตุน้ก็คือระดบัหนี6 และความเปราะบางในภาคการเงิน 
ขณะเดียวกนั เมื=อถามว่ามาตรการที=ใชก้นัอยู่ของธนาคารกลางในปัจจบุนัเป็นความเสี=ยงที=ทาํใหเ้กิดการเก็งกาํไรมากเกินไปใช่หรือไม่ Okamoto ตอบ
ว่า นโยบายการเงินการคลังที=ผ่อนคลายนี6 หากใชไ้ปนานๆ จะทาํใหเ้กิดความเสี=ยงต่อภาคการเงินอย่างไม่อาจหลีกเลี=ยงได ้และรายงานเสถียรภาพ
การเงินโลก หรือ Global Financial Stability Report ก็ระบุชดัวา่รฐับาลจาํเป็นตอ้งคาํนงึถงึความเสี=ยงดงักล่าวดว้ย 

 (-)  ราคาบิทคอยน ์พ ุ่ง 2.31%เคลื�อนไหวท ี� 57,859 ดอลล ์ ราคาบิทคอยนพ์ุ่ง2.31%เคลื=อนไหวที= 57,859 ดอลล ์ราคาบิทคอยน ์เทรดที=เว็บไซต์
คอยนเ์ดสก ์เมื=อเวลา 06.13 น.ของวนันี6 (9 เม.ย.)ปรบัตวัขึ 6น 2.31% เคลื=อนไหวที=ราคา 57,859.75 ดอลลาร ์

 (+/-)  IMF ช ี5ความร่วมมือสหรัฐ-จีนจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื5 นตัวเร ็วข ึ5น  นางคริสตาลินา จอรเ์จียวา ผู้อาํนวยการกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ระบุวา่ ความรว่มมือระหวา่งสหรฐัและจีนซึ=งเป็น 2 ประเทศที=มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที=สุดในโลก จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจโลกฟื6นตวัจากโรค
โควดิ-19 ไดเ้รว็ขึ 6น "สิ=งที=เราเห็นในวนันี6คือสหรฐัและจีนเป็นประเทศที=มีพลงัขบัเคลื=อนเศรษฐกิจโลก เพราะทั6งสองเป็นชาตแิรกที=สามารถพาเศรษฐกิจ
กลับเข้าสู่ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ระบาดได้" นางจอรเ์จียวาใหส้ัมภาษณ์เมื=อวานนี6กับสาํนักข่าวซินหัวผ่านทางออนไลน์ หลังเสร็จสิ 6นการประชุม
คณะกรรมการจดัการกองทนุการเงิน (IMFC) "จีนและสหรฐัเปรียบเหมือนเครื=องยนตข์องเครื=องบนิ ขณะที=เราทกุคนเป็นผูโ้ดยสาร ฉะนั6น ทั6ง 2 ประเทศ
จงึควรตอ้งทาํงานประสานกนัเพื=อใหเ้ราสามารถบนิไดเ้ร็วกว่าเดมิ และไปไดไ้กลกวา่เดมิ" 

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= 5 เม.ย. ทั6งวนั จีน Holiday : Tomb Sweeping Day   - - 

 ทั6งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทั6งวนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ(PMI)ภาคบรกิารขั6นสดุทา้ย   60.4** 60.0 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั=งซื 6อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.8%** 2.6% 

วนัองัคารที= 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (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 6อ(PMI)ภาคบรกิารขั6นสดุทา้ย   51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ(PMI)ภาคบรกิารขั6นสดุทา้ย   49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ(PMI)ภาคบรกิารขั6นสดุทา้ย   56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ6ามนัรายสปัดาห ์   -3.5M** -0.9M 

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

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั=งซื 6อภาคโรงงานเดือนก.พ.   1.2%** 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.5%** 1.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   774K** 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 ดชันีราคาผูผ้ลิตพื6นฐาน (Core 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 ้

 
 

 


