
 

Asset High Low Open 

Gold 1736.75 1721.64 1728.79 1730.90

A.M.Fixing - - - 1727.85

P.M.Fixing - - - 1731.80

Silver 25.35 24.96 25.04 

SilverFixing - - - 

Oil-Brent 65.00 62.10 62.14 

Euro 1.1823 1.1767 1.1771 

Baht 31.20 31.05 31.15 

DollarIndex 92.87 92.65 92.81 

DowJones 33,098.83 32,681.07 32,681.07 33,072.88

Source :Aspen 

Contract 
GOLD / SILVER 

GFJ21 GF10J21 GOM21 

High 25,860 25,870 1748.20 

Low 25,570 25,540 1726.00 

Open 25,660 25,630 1733.20 

Close 25,700 25,590 1733.70 

Close-Night 25,640 25,660 1735.30 

Change 70 -60 -1.50 

Basis 157 47 3.59 

Maturity 32 32 93 

Source : Aspen & YLG’s estimations   

 

Fund Tones 

SPDR 1,036.62 

ishare 17,996.63 

Source : exchangetradedgold, ishares  

 

 
 

Contract High Low Open 

USDM21 31.21 31.07 31.20 

JRFM21 246.80 246.80 246.80 

Source : Aspen & YLG’s estimations  

 

คําแนะนํา เข้าซื �อขายเพื�อเก็งกําไรระยะสั�น

ซื �อเพื�อเก็งกําไรระยะสั�นหากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 

1,721-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่

ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,736-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปการเคล่ือนไหวใน  Currency Futures และ Japanese Rubber 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust

29 March 2021 
 นกัวิเคราะห์

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขา

นั

Close Change 

1730.90 2.15 

1727.85 -1.35 

1731.80 -5.50 

25.08 -0.08 

25.06 0.39 

64.30 2.35 

1.1793 0.0022 

31.09 -0.06 

92.74 -0.11 

33,072.88 453.40 

 SVFM21 

 25.37 

 24.66 

 25.02 

 25.35 

 25.10 

0.25 

0.16 

93 

Change 

-6.41 

-60.64 

Close Change 

31.10 -0.02 

246.80 -1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาเคลื�อนไหวในกรอบ แม้ว่ามุมมองเชิงลบ
สามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 
อาจมีแรงขายทํากําไรระยะสั .นให้กลบัลงมาตั .งฐานราคา
ครั .ง เบื .องต้นประเมินแนวรับในโซน 1
จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกค
 

 
 

เน้นการลงทนุระยะสั .นโดยซื .อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 
ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทนุหากราคาหลดุ 
นกัลงทนุที�ถือสถานะซื .ออยู ่แนะนําทยอยแบง่ปิดสถานะทํากําไรตั .งแตร่าคา 
1,745 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ขึ .นไป หากผ่านได้สาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ .น 
ตัวในกรอบแคบโดยมีระดับสูงสุดบริเวณ 
บริเวณ 1,721.64  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ทั .งนี .  
ค่าลงในวนัศกุร์  หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�เป็นไปตามคาดและอ่อนแอเกินคาด  อาทิ  
ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล 
เพิ�มขึ .น 0.2% ในเดือนก.พ.ตามคาด  แต่
มากกว่า 2 ใน 3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐ 
กว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  ในขณะเดียวกนั
พุ่งขึ .นเกินคาดสู่ระดบั 96.6 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดับสูงสุดนับตั .งแต่เดือนมิ
ปัจจยัหนนุสกลุเงินยโูรให้ฟื.นตัวขึ .นจนเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์เพิ�มเติม 
ของดอลลาร์ช่วยหนนุให้ราคาทองคําฟื.นตวั  อยา่งไรก็ดี  ดชันีดอลลาร์ยงัคง
จากจดุสงูสดุในรอบ 4 เดือน  เพราะโดยรวมแล้วตลาดยงัคงมีมมุมองเชิงบวกเกี�ยวกับการฟื.น
ตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐ  ขณะที�ตลาดหุ้นสหรัฐ
ที�ปิดเพิ�มขึ .น 453.40 จุด  จึงเป็นปัจจัยบั�นทอนความน่าสนใจลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย  
ประกอบกับกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง 
2021 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง 
ทองคํายงัเป็นไปอยา่งจํากดั  สําหรับวันนี .ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่

อาจติดตามถ้อยแถลงของนายคริสโตเฟอร์ เจ
 

     

      

ขายเพื�อเก็งกําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว โดยเข้า

ซื �อเพื�อเก็งกําไรระยะสั�นหากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่

ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

Japanese Rubber 

iShare Silver Trust 

นกัวิเคราะห:์ วรตุ ร ุง่ขํา 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

เลขทะเบียน: 040068 

แม้ว่ามุมมองเชิงลบจะลดลง แต่หากราคาทองคําไม่
ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,736-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ .นไปได้ 

มีแรงขายทํากําไรระยะสั .นให้กลบัลงมาตั .งฐานราคาบริเวณแนวรับด้านล่างอีก
1,721-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้ จึง

จะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั .ง 

เน้นการลงทนุระยะสั .นโดยซื .อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,721-1,717 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ พร้อมลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสําหรับ
นกัลงทนุที�ถือสถานะซื .ออยู ่แนะนําทยอยแบง่ปิดสถานะทํากําไรตั .งแตร่าคา 1,736-

หากผ่านได้สามารถถือสถานะซื .อตอ่ 

เพิ�มขึ .น 2.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําแกว่ง
ตัวในกรอบแคบโดยมีระดับสูงสุดบริเวณ 1,736.75  ดอลลาร์ต่อออนซ์  และมีระดับตํ�าสุด

ทั .งนี .  ราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากดชันีดอลลาร์ที�อ่อน
ในวนัศกุร์  หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�เป็นไปตามคาดและอ่อนแอเกินคาด  อาทิ  

ดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ�งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อ 
ตามคาด  แต่ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้ บริโภคซึ�งคิดเป็นสัดส่วน

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐ กลับลดลงถึง 1.0% ในเดือนก.พ.ซึ�งแย่
กว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  ในขณะเดียวกนัดชันีความเชื�อมั�นภาคธุรกิจของเยอรมนีกลับ

ซึ�งเป็นระดับสูงสุดนับตั .งแต่เดือนมิ.ย.2019 จึงเป็น
จนเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์เพิ�มเติม  ดังนั .น  การอ่อนค่า

ราคาทองคําฟื.นตวั  อยา่งไรก็ดี  ดชันีดอลลาร์ยงัคงเคลื�อนไหวไม่ไกล
โดยรวมแล้วตลาดยงัคงมีมมุมองเชิงบวกเกี�ยวกับการฟื.น

ขณะที�ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ .นต่อเนื�องเห็นได้จากดชันีดาวโจนส์
นทอนความน่าสนใจลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย  

ถือครองทองลดลง -6.41 ตัน  สู่ระดับ 1,036.62 ตัน ทําให้ในปี 
ถือครองทองลดลงแล้วถึง -134.12 ตนั  นั�นทําให้การปรับตวัขึ .นของราคา

ทองคํายงัเป็นไปอยา่งจํากดั  สําหรับวันนี .ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่

คริสโตเฟอร์ เจ วอลเลอร์ หนึ�งในคณะผู้ว่าการเฟด 

     1,717    1,707 1,690 

      1,745    1,759 1,776 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 



  

 

 

 

  
GOLD SPOT Source : Aspen  
 

 

Silver Futures : SVFH21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 24.68 24.27 
แนวขาย 25.03 25.35 
กลยทุธ? Short 25.03 Take Profit : 24.68 Stop loss : 25.35 

 

 

 

 

USD Futures : USDM21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 31.09 31.01 
แนวขาย 31.24 31.31 
กลยทุธ? Long 31.09 Take Profit : 31.24, Stop loss : 31.01 

 
 
 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8364 0.8566 0.7001 

10 วนั 0.6902 0.3819 0.7414 

20 วนั 0.4380 -0.3555 0.0618 

50 วนั 0.3292 -0.8238 0.7418 

100 วนั -0.0303 -0.7378 0.4929 

200 วนั 0.1910 -0.7979 -0.2622 

Source :Aspen & YLG’s estimations 

 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Dollar 

Bollinger Band Upper 1,757.45 26.80 93.02 

Bollinger Band Mean 1,724.87 25.71 91.92 

Bollinger Band Lower 1,692.29 24.63 90.81 

MA 10 Days 1,735.03 25.55 92.20 

MA 50 Days 1,781.22 26.37 91.10 

MA 200 Days 1,860.25 24.79 92.53 

RSI 9 Days 45.35 32.31 71.00 

RSI 14 Days 43.47 37.72 67.24 

Source : YLG’s estimations 

GOLD-ONLINE Source : Aspen 

 

 

 



 

 

  

• (+) รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เตือนรัสเซียจะต้องรับผิดชอบจากการกระทําที� มุ่งร้ายต่อสหรัฐฯ  นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่ามีสิ�งที�รัสเซียจะต้องรับผิดชอบและผลที�จะเกิดขึ .นตามมาจากการที�มอสโกถูกระบุว่ามีกิจกรรมมุ่งร้ายต่อ
สหรัฐฯ โดยเจ้ากระทรวงตา่งประเทศสหรัฐฯ ยงัระบดุ้วยวา่สหรัฐฯ จะดําเนินการในเรื�องที�จําเป็นเพื�อปกป้องผลประโยชน์ของตนในเวลาอนัเหมาะสมที�
สหรัฐฯเป็นผู้ เลือก  คํากล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที�ว่านี .มีขึ .นระหว่างการให้สมัภาษณ์กบั CNN ซึ�งถูกนําออกเผยแพร่ในวนัอาทิตย์ขณะที�
รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ เสร็จสิ .นการหารือกบันกัการทตูของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ที�กรุงบรัสเซลแล้ว  โดยนายแอนโทนี บลิงเคนยัง
กล่าวด้วยวา่มีความมุ่งมั�นผกูพนัร่วมกนัในกลุ่มประเทศพนัธมิตรของโลกตะวนัตกที�จะอยู่ในสภาวะที�ตาสวา่งเกี�ยวกบัการกระทําของมอสโก และทําให้
รัฐบาลรัสเซียที�ทําเนียบเครมลินต้องรับผิดชอบในเรื�องเหล่านี .ด้วย  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ยงักล่าวด้วยว่าขณะนี .
เจ้าหน้าที�ของสหรัฐฯ กําลังพิจารณาว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษใดหรือจะมีการดําเนินการใดๆ ที�วอชิงตนัจะนําไปใช้กบัมอสโกจากการหารือกับ
ประเทศสมาชิกขององค์การนาโต้  ในขณะที�สหรัฐกบัรัสเซียเหน็พ้องกนัวา่ควรจะยืดอายขุ้อตกลงควบคมุอาวธุนิวเคลียร์ซึ�งกําลงัจะสิ .นสุดลงออกไปนั .น 
วอชิงตนัก็ได้กล่าวโทษมอสโกสําหรับเรื�องอื�นๆ นับตั .งแต่การตั .งรางวลัค่าหวัสําหรับการสังหารทหารอเมริกันในอฟักานิสถาน การที�รัสเซียก้าวก่าย
แทรกแซงการเลือกตั .งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั .งล่าสดุ และการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐฯ เป็นต้น 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงนิหลัก ถูกกดดันหลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการ
ซื .อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี . (26 มี.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ หลงัสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�เป็นไปตามคาดและ
อ่อนแอเกินคาด  ดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวัดความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.02% แตะที� 
92.7704 เมื�อคืนนี .  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 109.68 เยน จากระดบั 109.10 เยน, ดอลลาร์ทรงตวัเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�
ระดบั 0.9390 ฟรังก์ และดอลลาร์อ่อนคา่ลงสู่ระดบั 1.2594 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2610 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ที�ระดบั 1.1789 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1778 ดอลลาร์, ปอนด์แข็งคา่แตะระดบั 1.3783 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3742 ดอลลาร์  

• (+) Ifo เผยความเชื�อมั�นภาคธุรกิจเยอรมนีสูงสุดในรอบกว่าปีครึ�ง  Ifo ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�น
ภาคธุรกิจของเยอรมนีพุ่งขึ .นสู่ระดบั 96.6 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั .งแตเ่ดือนมิ.ย.2562 จากระดบั 92.7 ในเดือนก.พ.ที�ผ่านมา 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 453.40 จุด ขานรับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ .นเมื�อคืนนี . (26 มี.ค.) โดยได้
แรงหนุนจากการทะยานขึ .นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มเฮลธ์แคร์ และกลุ่มการเงิน เนื�องจากนักลงทนุคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัเร็วที�สุด
นบัตั .งแตปี่ 2527  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 33,072.88 จุด เพิ�มขึ .น 453.40 จุด หรือ +1.39%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,974.54 จุด เพิ�มขึ .น 
65.02 จดุ หรือ +1.66% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,138.73 จดุ เพิ�มขึ .น 161.05 จดุ หรือ +1.24% 

• (-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี �ความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐแตะระดับสูงสุดนับแต่โควดิระบาด  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความ
เชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ .นแตะระดบั 84.9 ในช่วงปลายเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี จากระดบั 83 ในการสํารวจเบื .องต้นเดือนมี.ค. 
และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 83.6 

• (-) วิจัยสหรัฐชี �วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพในหญิงตั �งครรภ์-ให้นมบุตร  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ผลการศกึษาที�เผยแพร่ในวารสารสูติ
ศาสตร์และนรีเวชวิทยาอเมริกัน (AJOG) เมื�อวานนี . ระบุว่าวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) สร้างภูมิคุ้มกันแบบสารนํ .า 
(humoral immunity) ในหญิงตั .งครรภ์และหญิงให้นมบตุรได้ 

• (+/-) ผู้บริโภคสหรัฐใช้จ่ายลดเกินคาด 1.0% ในเดือนก.พ. เหตุอากาศเย็นกระทบ  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยในวนันี .ว่า การใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคสหรัฐลดลงเกินคาดในเดือนก.พ. อนัเนื�องมาจากสภาพอากาศที�หนาวเย็นในหลายพื .นที�ของประเทศ และแรงหนนุที�ลดลงชั�วคราวจากการจ่าย
เช็ครอบสองให้กบัครัวเรือนสหรัฐที�มีรายได้ปานกลางและรายได้ตํ�าเพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจ  ทั .งนี . การใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ�งคิดเป็นสดัส่วนมากกว่า 2 ใน 
3 ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐนั .น ลดลง 1.0% ในเดือนก.พ. หลงัจากดีดตวัขึ .น 3.4% ในเดือนม.ค.  สําหรับรายได้ส่วนบุคคลนั .น ร่วงลง 7.1% 
ในเดือนก.พ. หลงัจากพุ่งขึ .น 10.1% ในเดือนม.ค.  ส่วนบรรดานกัเศรษฐศาสตร์ที�ได้รับการสํารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ
อาจลดลง 0.7% ในเดือนก.พ. และรายได้ส่วนบคุคล อาจร่วงลง 7.3% 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที� 30 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ราคาบ้านจาก S&P/CS  11.2% 10.1% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก CB  96.0 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต  51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบริการ  52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั .งสดุท้าย GDP ไตรมาส 4/2020  1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP  557K 117K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.  60.0 59.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนก.พ.  -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ .ามนัรายสปัดาห์   - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต  66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต  62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต  57.9 57.9 

 ทั .งวนั ทั .งหมด OPEC-JMMC Meetings  - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั .งแรกรายสปัดาห์  678K 684K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต  59.0 59.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต  61.0 60.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.  -0.9% 1.7% 

วนัศกุร์ที� 2 เม.ย. ทั .งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday  - - 

 ทั .งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday  - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง  0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.  633K 379K 

 19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.  6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 26 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


