
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
31/03/2021 11:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,685.12 1,679.40 -5.72 -0.34 

Spot Silver ($) 23.99 23.86 -0.13 -0.54 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,260 25,120 -140 -0.55 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,280 25,120 -160 -0.63 

Gold Online Futures (GOM21) 1,701.60 1,684.70 -16.90 -0.99 

Silver Futures (SVFM21)  24.66 24.01 -0.65 -2.64 

ดชันดีอลลาร ์ 93.27 93.40 0.13 0.14 

เงนิบาท (฿/$) 31.30 31.37 0.07 0.22 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาขยบัขึ �นแต่ก็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา ซึ&งหากราคาทองคาํไม่สามารถ
ยืนเหนือแนวตา้น 1,699-1,717 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จะมีผลใหร้าคาปรบัตัวลง
มาเพื&อสรา้งฐานราคา โดยมีแนวรบัในโซน 1,676-1,659 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
แนะนาํเสี&ยงขายเก็งกาํไรระยะสั�นเมื&อราคาทองคาํดีดตวัขึ �นไม่สามารถยืนเหนือ
โซน 1,699-1,717 ดอลลารต์่อออนซอ์ยา่งแข็งแกรง่ ตดัขาดทนุหากราคาผ่านโซน
บริเวณ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์และทาํกาํไรโดยเขา้ซื �อคืนหากราคาทองคาํไม่
หลดุแนวรบับรเิวณ 1,676-1,659 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุสามารถถือสถานะ
ขายตอ่ 
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 GOM21 

1,676  1,659  1,643 

 1,699  1,717  1,734 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตัวลงเขา้ใกลร้ะดับตํ&าสดุของปีนี �ที&ทาํไวบ้ริเวณ 1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์ปัจจยัหลกัที&กดดันราคาทองคาํมาจาก Dollar Index ทะยานขึ �นแรงเหนือ 93.40 จดุ ตามการดีดตวัขึ �น
แรงของบอนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี ขานรบัแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวั สะทอ้นไดจ้ากขอ้มลูเศรษฐกิจอนัแข็งแกรง่ที&เปิดเผยวานนี� อาทิ ดชันีราคาบา้นสหรฐัปรบัตวัเร็วที&สดุในรอบ 15 ปีในม.ค. ขณะที& ความ
เชื&อมั&นผูบ้ริโภคสหรฐัจาก Conferenc Board  ปรบัขึ ��นสูร่ะดับสงูสดุรอบ 1 ปีในมี.ค. นอกจากนี� ฝั& งสหรฐัมีการฉีดวคัซีนที&ค่อนขา้งรวดเร็ว เมื&อเทียบกบัฝั& งยโุรปที&ยงัคงลา่ชา้ ขณะที& รฐับาลเยอรมนี ประกาศว่า 
วคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้จะถกูใชเ้ฉพาะกบัผูที้&มีอาย ุ60 ปีขึ �นไปเท่านั�น การตัดสินใจเป็นไปตามขอ้มลูที&มีอยูใ่นปัจจบุนัเกี&ยวกับการเกิดผลขา้งเคียงที&ทาํใหล้ิ&มเลือดอดุตนั ซึ&งแมจ้ะเกิด
ไดย้ากแต่ก็รุนแรงมาก โดยจะเกิดขึ �นในช่วง 4-16 วนัหลงัไดร้บัการฉีดวคัซีน และส่วนใหญ่จะเกิดในผูมี้อายตุํ&ากว่า 60 ปี แนวโนม้ดงักลา่วกดดันค่าเงินยโูร หนนุดอลลาร ์และกดดันราคาทองคาํ  สว่นประเด็น
นโยบายลงทุนโครงสรา้งพื �นฐานรอบใหม่ของสหรฐัวงเงินสงูถึงประมาณ 3 ลา้นลา้นดอลลารข์องปธน.โจ ไบเดนของสหรฐันั�น  เตรียมที&จะเปิดเผยในวนันี �(พธุที& 31 มี.ค.ตามเวลาสหรฐั) เบื �องตน้ดอลลารแ์ละ
บอนดยี์ลดส์หรฐัตอบรบัในเชิงบวกจากความหวงัดงักลา่ว แต่แนะนาํจบัตาความเคลื&อนไหวต่อไปอยา่งใกลชิ้ด เพราะการประกาศแผนน่าจะมาพรอ้มประเด็นการเก็บภาษีเพิ&มขึ �น อาจสง่ผลใหด้อลลารพ์กัตวัได ้
อาจช่วยชะลอแรงขายทองคาํและหนนุแรงซื �อกลบัเขา้มาบา้ง สาํหรบัวนันี � เนน้ติดตามการเปิดเผย ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP ของสหรฐั 19.15 น.ตามเวลาไทย 
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 (+) ฮั�งเส็งปิดเช ้าลบ 88.69 จุด ตามท ิศทางดาวโจนส ์ดัชนีฮั&งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในเชา้วันนี � ตามทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุน้
นิวยอรก์ปิดลบเมื&อคืนนี� (30 มี.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือน 

 (-)  ดอลลาร แ์ข ็งค่าเท ียบเยน หลังบอนดย์ีลดส์หร ัฐพ ุ่งสูงสุดในรอบ 14 เดือน สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ �นแตะกรอบบนของ 110 
เยน ซึ&งเป็นระดบัสงูสดุในรอบปี เนื&องจากการที&อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัที&พุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือน ทาํใหเ้ทรดเดอรเ์ขา้ซื �อ
เงินดอลลาร ์สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที&ยงวนันี �ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื&อนไหวที& 110.83-110.85 เยน เทียบกับ 110.30-110.40 
เยนที&ตลาดนิวยอรก์ และ 110.22-110.24 เยนที&ตลาดโตเกียวเมื&อเวลา 17.00 น.ของเมื&อวานนี� ยโูรเคลื&อนไหวที& 1.1704-1.1708 ดอลลาร ์และ 
129.74-129.78 เยน เทียบกบั 1.1711-1.1721 ดอลลาร ์และ 129.27-129.37 เยนที&ตลาดนิวยอรก์ และ 1.1733-1.1735 ดอลลาร ์และ 129.32-
129.36 เยนที&ตลาดโตเกียวช่วงบ่ายวานนี� ดอลลารไ์ดร้บัแรงหนนุจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีที&พุ่งทะล ุ1.77% แตะ
ระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือนเมื&อคืนนี� โดยพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีถือเป็นพนัธบตัรที&ใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาของตราสารหนี�ทั&วโลก 
ซึ&งรวมถึงอตัราดอกเบี �ยเงินกูจ้าํนอง ปัจจยัที&ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรดีดตวัขึ �นเมื&อคืนนี� มาจากความหวงัที&ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะฟื�นตวั
ขึ �น และคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะปรบัตวัขึ �นดว้ย ท่ามกลางความคืบหนา้ในการฉีดวคัซนีโควิด-19 และการที&รฐับาลเตรยีมประกาศแผนใชจ่้ายดา้น
โครงสรา้งพื �นฐาน 

 (-) IMF จอ่ปร ับเพ ิ�มเป้าศก.โลก หลังได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นศก.สหร ัฐฯ  สาํนกัข่าวบลมูเบริก์รายงานว่า นางครสิตาลินา จอรจี์
วา ผูอ้าํนวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยว่า IMF เตรยีมปรบัเพิ&มคาดการณก์ารเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากเดิมที&คาดการณว่์า
จะขยายตัวที&ระดบั 5.5% ในเดือนม.ค. หลงัเศรษฐกิจสหรฐัฯและหลายประเทศทั&วโลกมีแนวโนม้ฟื�นตัวต่อเนื&อง  นางจอรจี์วา กล่าวว่าปัจจัย
สาํคญัที&ทาํให ้IMF ปรบัเพิ&มคาดการณใ์นครั�งนี �เป็นผลมาจากแรงหนนุที&เกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจสหรฐัฯ หลงัประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้
ลงนามอนมุติัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์และโครงการฉีดวคัซนีป้องกนัไวรสัโควิดมีความคืบหนา้เป็นอย่างมาก ซึ&ง
จากปัจจยัดงักล่าวไดท้าํใหเ้ศรษฐกิจในหลายประเทศเริ&มฟื�นตวั และทาํให ้IMF คาดการณว่์าเศรษฐกิจหลายประเทศอาจมี GDP เพิ&มสงูขึ �นและ
อาจสงูกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดภายในปีนี � อย่างไรก็ตามนางจอรจี์ว่า เตือนว่าเศรษฐกิจโลกยงัอาจเผชิญกบัความไม่แน่นอน เนื&องจากการฉีด
วคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 ในหลายประเทศเริ&มชะลอตวั จากปัญหาการจดัส่ง รวมถึงความเสี&ยงที&อาจเกิดการระบาดรอบใหม่ ซึ&งทาํใหห้ลาย
ประเทศมีอตัราว่างานและความยากจนเพิ&มสงูขึ �น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน ซึ&ง IMF ไดอ้นมุติังบประมาณ 6.5 แสนลา้นดอลลาร ์เพื&อ
ช่วยเหลือกลุ่มประเทศที&กาํลงัพฒันาและกลุ่มประเทศยากจนต่อไป ทั�งนี � IMF เตรียมที&จะเปิดเผยแนวโนม้เศรษฐกิจโลกฉบบัปรบัปรุงในวนัที& 6 
เม.ย.นี � 

 (-) เยอรมนีสั�งหยุดใช ้วัคซนีโควิดของแอสตร ้าเซนเนก้ากับคนอายุต ํ�ากว่า 60 ปี  รฐับาลกลางและรฐับาลทอ้งถิ&นของเยอรมนีเปิดเผยว่า 
นบัตั�งแต่วนันี � (31 มี.ค.) เป็นตน้ไป วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้จะถกูใชเ้ฉพาะกบัผูที้&มีอาย ุ60 ปีขึ �นไปเท่านั�น รายงานระบุ
ว่า ผูที้&มีอายตุ ํ&ากว่า 60 ปีจะสามารถฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ไดต้ามดลุยพินิจของแพทย ์และในกรณีที&มีการประเมิน
ความเสี&ยงส่วนบคุคลหลงัไดร้บัการอธิบายอย่างรอบคอบแลว้เท่านั�น  สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า การตดัสินใจดงักล่าวเป็นไปตามขอ้มลูที&มีอยู่
ในปัจจบุนัเกี&ยวกบัการเกิดผลขา้งเคียงที&ทาํใหล้ิ&มเลือดอดุตนั ซึ&งแมจ้ะเกิดไดย้ากแต่ก็รุนแรงมาก โดยจะเกิดขึ �นในช่วง 4-16 วนัหลงัไดร้บัการฉีด
วคัซีน และส่วนใหญ่จะเกิดในผูมี้อายุตํ&ากว่า 60 ปี รายงานระบวุ่า ในส่วนของผูที้&มีอายุตํ&ากว่า 60 ปีที&ไดร้บัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
โดสแรกของแอสตรา้เซนเนกา้ไปแลว้นั�น ทางคณะกรรมาธิการดูแลการฉีดวคัซีนของเยอรมนีจะออกคาํแนะนาํเพิ&มเติมภายในสิ �นเดือนเม.ย.นี �  
สถาบนัโรเบิรต์ คอช (RKI) เปิดเผยว่า ณ วนัองัคารที& 30 มี.ค. เยอรมนีพบผูติ้ดเชื �อโควิด-19 แลว้กว่า 2.79 ลา้นคนนบัแต่เริ&มการแพร่ระบาด 
ขณะที&จาํนวนผูเ้สียชีวิตอยู่ที& 76,093 คน 

 
ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, 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   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.4% 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   552K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   61.2 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที&รอปิดการขายเดือนก.พ.   -3.1% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -1.3M 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   62.4 62.4 

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

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

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

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 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 ้

 
 

 


