
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,696 1,676 

 1,759 1,778 1,797 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 7.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเปิดตลาดในช่วงเช้าในแดนลบเน่ืองจากได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  และการปรับตวั

สงูขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของสหรัฐ  ขานรับการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอตัราการวา่งงานในวนัศกุร์ที่ออกมาดีเกินคาด  ปัจจยัดงักลา่วกดดนัให้ราคา

ทองคําร่วงลงทดสอบระดบัตํ่าสดุบริเวณ 1,721 ดอลลาร์ต่อออนซในระหว่างวนั  ท่ามกลางปริมาณการซือ้ขายท่ีเบาบางกว่าปกติเน่ืองจากตลาดจีนปิดทําการในช่วงเทศกาลเชงเม้ง (Tomb 

Sweeping Day) ส่วนตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองคําในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ฮ่องกง และองักฤษ ยงัปิดทําการต่อเน่ืองในวนั Easter Monday  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําเร่ิมฟืน้ตวัขึน้

ในช่วงตลาดสหรัฐ โดยได้รับแรงหนนุจากการกลบัมาอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ท่ามกลางแรงขายดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัจากความต้องการเสี่ยงท่ีเพิ่มขึน้  สถานการณ์ดงักล่าว

กดดนัให้ดชันีดอลลาร์ ออ่นคา่ลง 0.42% สูร่ะดบั 92.544 เมื่อคืนนีจ้นเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคํา  แต่การปรับตวัขึน้ของทองคํายงัคงถกูสกดัช่วงบวกจากการทะยานขึน้ของสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกนั  

ทัง้นี ้ ดชันีดาวโจนส์และ S&P500 ปิดตลาดที่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ขานรับการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานและภาคบริการท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐ ซึง่เพ่ิมความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการฟืน้ตวัของ

เศรษฐกิจ  นัน่ทําให้มีแรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัสลบัเข้ามาเป็นระยะ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี่ยนแปลง  สําหรับวนันีต้ิดตามการเปิดเผยตําแหน่งงานว่างเปิด

ใหม ่(JOLTS Job Openings) และการสํารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPPของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1734.82 1721.00 1729.40 1727.10 -7.72 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,722.31 24.79 92.86 

MA 50 Days 1,764.39 26.26 91.42 

MA 200 Days 1,858.67 24.99 92.40 

RSI 9 Days 53.35 44.39 53.67 

RSI 14 Days 49.38 43.46 57.16 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,032.83 0.00 

ishare 17,880.11 -8.25 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.9931 -0.4807 0.7648 
10 วนั 0.9649 -0.4505 0.6973 
20 วนั 0.6550 0.0439 0.5697 
50 วนั 0.6813 -0.7574 0.7401 
100 วนั 0.1041 -0.7523 0.7307 
200 วนั 0.1365 -0.8315 -0.1314 

 

 

06 เมษายน 2564 

คําแนะนาํ                เน้นทํากําไรระยะสัน้จากการที่ราคาแกว่งตัว

ค่อยๆปรับตัวขึน้ แต่จําเป็นต้องตัง้จุดทํากําไรและจุดตัด

ขาดทุน โดยอาจรอซือ้ในโซน 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ตดัขาดทุนหากราคาหลุด 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทองคําพยายามขึน้ไปทดสอบเหนือ 1,738 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน

เหนือบริเวณดงักลา่วได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบ 1,755-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่

สามารถปรับขึน้ได้ จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ โดยแนวรับระยะสัน้จะอยู่ท่ี 1,717 

และแนวรับถดัไปจะอยูบ่ริเวณ 1,769 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงนิหลัก เหตุนักลงทุนขายดอลล์ซือ้สินทรัพย์เส่ียง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้

ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(5 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทนุต้องการซือ้สินทรัพย์เส่ียงมากขึน้ และได้ขายดอลลาร์ซึง่ถือเป็นสินทรัพย์

ปลอดภยัออกมา  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.44% สู่ระดบั 

92.5952 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 110.17 เยน จากระดับ 110.68 เยน, อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ท่ี

ระดบั 0.9362 ฟรังก์ จากระดบั 0.9421 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2523 ดอลลาร์แคนาดา จาก

ระดบั 1.2568 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1810 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1762 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึน้

แตะท่ีระดับ 1.3902 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3819 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดับ 0.7652 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7599 

ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) "เยลเลน" ชีย้ังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะเหนือโควิด-19  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวว่า เป็นการเร็วเกินไปท่ีจะ

ประกาศชยัชนะเหนือโควิด-19 แม้ว่าบางประเทศประสบความสําเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นางเยล

เลนกลา่ววา่ ยงัคงมีความจําเป็นท่ีจะต้องสนบัสนนุกลุม่ประเทศยากจนในการเข้าถงึวคัซีนโควิด-19 

• (+) สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.พ.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คําสัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 

0.8% ในเดือนก.พ. ขณะท่ีนกัวิเคราะห์คาดวา่ลดลง 0.5% หลงัจากพุง่ขึน้ 2.7% ในเดือนม.ค. 

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 6 ปีในเดือนมี.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 

ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สดุท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึน้สู่ระดบั 60.4 ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนก.ค.2557 

จากระดบั 59.8 ในเดือนก.พ. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนมี.ค.  สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการ

ของสหรัฐพุ่งขึน้สูร่ะดบั 63.7 ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ จากระดบั 55.3 ในเดือนก.พ. และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ี

ระดบั 59.0 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 373.98 จุด ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(5 เม.ย.) เน่ืองจากนกั

ลงทนุขานรับการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานและภาคบริการท่ีแข็งแกร่งของสหรัฐ ซึง่เพ่ิมความเช่ือมัน่เก่ียวกบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ นอกจากนี ้นกั

ลงทนุยงัคลายความวิตกเก่ียวกบัอตัราเงินเฟ้อ หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงต่ํากว่าระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือนท่ีเข้า

ทดสอบในสปัดาห์ท่ีผา่นมา  ดชันีเฉล่ียอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 33,527.19 จดุ เพ่ิมขึน้ 373.98 จดุ หรือ +1.13%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,077.91 

จดุ เพ่ิมขึน้ 58.04 จดุ หรือ +1.44% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,705.59 จดุ เพ่ิมขึน้ 225.49 จดุ หรือ +1.67% 

• (-) "ไบเดน" ไม่วิตกข้อเสนอขึน้ภาษีจะผลักภาคธุรกิจถอนตัวจากสหรัฐ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนกลา่วว่า เขาไม่มีความวิตกว่าข้อเสนอของ

เขาในการปรับขึน้ภาษีเงินได้นิติบคุคลสูร่ะดบั 28% จะทําให้ภาคธุรกิจถอนตวัออกจากสหรัฐ  ปธน.ไบเดนกลา่ววา่ ไมมี่หลกัฐานท่ีแสดงว่า การปรับ

ขึน้ภาษีเงินได้นิติบคุคลจะสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจสหรัฐ และทําให้ภาคธุรกิจถอนตวัออกจากสหรัฐ 

• (+/-) สหรัฐห้ามแอสตร้าเซนเนก้าใช้โรงงานผลิตวัคซีนในรัฐบัลติมอร์  แหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐ

ประกาศห้ามบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเข้าใช้โรงงานผลิตวคัซีนของบริษัท Emergent BioSolutions ในรัฐบลัติมอร์อีกต่อไป หลงัเกิดเหตกุารณ์ท่ีทําให้

วัคซีนโควิด-19 ในโรงงานดังกล่าวมีความเสียหายถึง 15 ล้านโดส  ทัง้นี ้รัฐบาลสหรัฐประกาศให้บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เข้า

ดําเนินการในโรงงานดังกล่าวแทนแอสตร้าเซนเนก้า โดยบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันจะเข้าผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในโรงงาน Emergent 

BioSolutions และบริษัทจะสง่มอบวคัซีนโควิด-19 จํานวน 100 ล้านโดสให้แก่รัฐบาลสหรัฐภายในสิน้เดือนพ.ค. 

 

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 5 เม.ย. ทัง้วนั จีน Holiday : Tomb Sweeping Day   
- - 

 ทัง้วนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   
- - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   
- - 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   
60.4** 60.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค.   
63.7** 55.3 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.พ.   
-0.8%** 2.6% 

วนัองัคารที่ 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการจาก Caixin   
52.2 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุจาก Sentix   
6.8 5.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   
6.94M 6.92M 

 ไมร่ะบ ุ สหรัฐฯ การสํารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   
56.2 55.4 

วนัพธุท่ี 7 เม.ย. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   
50.8 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   
48.8 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   
56.8 56.8 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- -0.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 8 เม.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   
- - 

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนก.พ.   
1.3% 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.   
0.6% 1.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์   
690K 719K 

 23.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   
- - 

วนัศกุร์ที่ 9 เม.ย. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   
1.6% -2.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   
0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   
0.5% 0.5% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนก.พ.   
0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 02 เมษายน 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


