
  

                    เน้น ท ําก ําไร ร ะยะสั�น  โด ย อ าจร อ ดูแ น วร ับ
บร ิเวณ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได้จ ึงเข ้าซ ื�อเก ็งกาํไร 
เพ ื)อ ร อ ขายท ําก ําไร เมื)อ ร าคาปรับตัวข ึ�น  แ ต่ห ากห ลุด1,717 
ดอลลารต์่อออนซใ์หต้ัดขาดทุนเพ ื)อรอดูแนวร ับถัดไป 
 

06 เมษายน 2564 

สรุป  กระทรวงกลาโหมไตห้วนัรายงานในวนัจนัทรว์า่ ครื�องบนิไอพ่นของจีนไดบ้ินรุกลํ#าเขา้ไปในเขตแสดงตวัเพื�อการปอ้งกนัตนเองทางอากาศของไตห้วนั ซึ�งถือ
เป็นเหตกุารณค์วามตงึเครียดล่าสุดระหวา่งไตห้วนักบัจีนแผ่นดินใหญ่ หลงัจากในช่วงไม่กี�เดือนที�ผ่านมา ไตห้วนัไดอ้อกมาตาํหนิจีนแผ่นดินใหญ่หลายครั#งเรื�อง
การล่วงลํ#าเขตน่านฟ้าของไตห้วนั รวมทั#งบรเิวณเหนือเกาะพราตาสที�ไตห้วนักล่าวอา้งกรรมสิทธิ3 และเมื�อปลายเดือนที�แลว้ไตห้วนัรายงานวา่มีเรือจีน 20 ลาํที�รุก
ลํ#าน่านนํ#าของไตห้วนัเช่นกัน สะทอ้นความขดัแยง้การเมืองระหว่างประเทศที�ยังคงอยู่ แมจ้ะไม่ไดห้นุนใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ #นในทนัที แต่ถือเป็นปัจจยัช่วย
พยุงราคาทองคาํไว ้อย่างไรก็ดี ยงัคงตอ้งเนน้จบัตาความเคลื�อนไหวของดอลลารส์หรฐัในระยะนี# เพราะส่งผลต่อความเคลื�อนไหวของราคาทองคาํ ขณะที�วนันี # 
สหรฐัจะมีการเปิดเผยตวัเลขตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) และการสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   สาํหรบัทศิทางราคา
ทองคาํในระยะสั#นยงัคงเคลื�อนไหวในกรอบ มีทั#งแรงซื #อและแรงขายสลบักนั ซึ�งหากราคาสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ดโ้ดยยืนเหนือแนวรบัระยะสั#นที�บรเิวณ 
1,717 มีแนวโนม้เกิดแรงซื #อเขา้มาพยุงราคาไว ้ขณะที�แนวตา้นประเมินไวใ้นบริเวณ 1,755-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลุดแนวรบัแรกประเมินแนว
รบัถดัไปบรเิวณ 1,696 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
ตารางท ี) 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

06/04/2564 16:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,727.10 1,733.29 6.19 0.36 

Spot Silver ($) 24.87 24.98 0.11 0.44 

เงนิบาท (฿/$) 31.32 31.35 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,650 25,700 50 0.19 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.25 63.51 1.26 2.02 

ดชันดีอลลาร ์ 92.57 92.66 0.09 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.1811 1.1819 0.00 0.07 

  ท ี)มา : Aspen 

ท ี)มา : Aspen 

 

 1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

 

 



 

 

 (+) นิกเกอ ิปิดร ่วง 392.62 จุด แรงขายทาํก ําไรฉุดตลาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดลดลงในวนันี#หลงัปรบัตวัขึ #น 3 วนัติดตอ่กนั ขณะที�นกัลงทนุ
เทขายหุน้ออกมาเพื�อทาํกาํไรก่อนการรายงานผลประกอบการของบรษัิทจดทะเบียน สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดที� 29,696.63 จุด ลดลง 
392.62 จดุ หรือ -1.30% หุน้ที�ปรบัตวัลงในวนันี#นาํโดยหุน้กลุ่มเหมืองแร,่ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มขนส่งทางอากาศ 

 (+) เซ ี)ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 1.43 จุด วิตกจีนคุมเข ้มนโยบายการเงนิ  ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี# เนื�องจากนกัลงทนุวิตกว่า
ทางการจีนจะคมุเขม้นโยบายการเงิน หลงัการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที�แข็งแกรง่ในช่วงที�ผ่านมา  สาํนกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตปิดที� 
3,482.97 จุด ลดลง 1.43 จุด หรือ -0.041% นอกจากนี# ตลาดยังถูกกดดนัจากหุน้กลุ่มเฮลธ์แครแ์ละกลุ่มสินคา้ฟุ่ มเฟือยซึ�งร่วงลง 1.7% และ 1.6% 
ตามลาํดบั 

 (+) ไต้หวันรายงานเคร ื)องบินรบจีนรุกลํ�าเขตป้องกันตนเองทางอากาศ กระทรวงกลาโหมไตห้วนัรายงานในวนัจนัทรว์่า เครื�องบินไอพ่นของจีนได้
บินรุกลํ#าเขา้ไปในเขตแสดงตวัเพื�อการป้องกนัตนเองทางอากาศของไตห้วนั ซึ�งถือเป็นเหตกุารณ์ความตงึเครียดล่าสุดระหว่างไตห้วนักบัจีนแผ่นดินใหญ่ 
ทางการไตห้วนัระบวุ่า เครื�องบินไอพ่น J-16 สี�ลาํ เครื�องบินไอพ่น J-10 สี�ลาํ เครื�องบินต่อตา้นเรือดาํนํ#าหนึ�งลาํ และเครื�องบนิทหารอีกหนึ�งลาํ รวม 10 ลาํ 
บินรุกลํ#าเขา้มาในเขตแสดงตวัเพื�อการป้องกนัตนเองทางอากาศของไตห้วนั โดยมีอย่างนอ้ยหนึ�งลาํที�บินผ่านเขตยุทธศาสตรช่์องแคบบาชิของไตห้วนัซึ�ง
เชื�อมระหว่างทะเลจีนใตก้บัมหาสมทุรแปซฟิิก ในช่วงไม่กี�เดือนที�ผ่านมา ไตห้วนัไดอ้อกมาตาํหนิจีนแผ่นดินใหญ่หลายครั#งเรื�องการล่วงลํ#าเขตน่านฟ้าของ
ไตห้วนั รวมทั#งบริเวณเหนือเกาะพราตาสที�ไตห้วนักล่าวอา้งกรรมสิทธิ3 และเมื�อปลายเดือนที�แลว้ ไตห้วนัรายงานว่ามีเรือจีน 20 ลาํที�รุกลํ#าน่านนํ#าของ
ไตห้วนัเช่นกนั สาํหรบัเหตุการณล์่าสุดนี# กระทรวงกลาโหมไตห้วนัระบุว่าไดส้่งเครื�องบินรบของไตห้วนัออกไปสกดัและเตือนไปยงัฝูงบินของจีนดงักล่าว
ดว้ย อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการตอบสนองจากทางกระทรวงกลาโหมของจีนต่อเหตกุารณนี์#แต่อย่างใด ขณะเดียวกนั กระทรวงกลาโหมญี�ปุ่ นรายงานเมื�อ
วนัอาทติยว์า่ เรือบรรทกุเครื�องบินเหลี�ยวหนิงของจีน และเรือคุม้กนัอีกหา้ลาํ ไดแ้ล่นผ่านช่องแคบมิยาโกะไปยงัมหาสมทุรแปซิฟิกเมื�อสุดสปัดาหที์�ผ่านมา
เช่นกนั ที�ผ่านมา จีนมองไตห้วนัวา่เป็นส่วนหนึ�งของจีน และไม่เคยปฏิเสธการใชก้าํลงัทหารเพื�อนาํไตห้วนักลบัเขา้สู่การปกครองของจีนอีกครั#ง 

 (-) โคแวกซส์่งมอบวัคซนีโควดิให้ 86 ประเทศทั)วโลก เล็งส่งให ้ลาวอ ีกเดือนหน้า  สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า เมื�อวนัจนัทร ์(5 เม.ย.) นายสเตฟาน 
ดูจาริก โฆษกของนายอันโตนิโอ กูเตอรเ์รส เลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยว่า โคแวกซ ์(COVAX) ซึ�งเป็นโครงการริเริ�มที�นาํโดยองคก์ารอนามัยโลก 
(WHO) และพนัธมิตรเพื�อรบัรองการเขา้ถงึวคัซีนป้องกนัโรค โควดิ-19 ไดส้่งมอบวคัซีนมากกว่า 36 ลา้นโดสไปยงั 86 ประเทศทั�วโลกแลว้ "แอลจีเรียไดร้บั
วคัซีนจากโคแวกซม์ากกว่า 36,000 โดสในช่วงสุดสปัดาหที์�ผ่านมา ซึ�งจะช่วยเรง่กระบวนการฉีดวคัซีนที�กาํลงัดาํเนินอยู่ในประเทศ" นายสเตฟาน ดจูาริก
กล่าวแถลงตอ่สื�อ เอรกิ โอเวอรเ์วสต ์ผูป้ระสานงานสหประชาชาตปิระจาํประเทศแอลจีเรียกล่าววา่ "วคัซีนรอบใหม่นี #จะช่วยทาํใหม้ั�นใจวา่ทกุคนจะเขา้ถึง
วคัซีน ทีมงานของเราจะช่วยฝึกอบรมบุคลากรดา้นการดแูลสุขภาพ ส่งเสริมผูค้นใหเ้ห็นความสาํคญัของวคัซีน และสนับสนุนงานดา้นห่วงโซ่ความเย็น" 
ดา้นประเทศลาวไดฉี้ดวคัซีนใหก้บัประชาชนแลว้กว่า 4,000 คน ซึ�งรวมถึงบุคลากรทางการแพทยใ์นแนวหนา้ดว้ยวคัซีนที�ไดร้บัจากโคแวกซ ์โดยทีมงาน
ของสหประชาชาติซึ�งนาํโดยซารา เซคเกนส ์โทเลฟเซน (Sara Sekkenes Tollefsen) กาํลงัใหก้ารสนบัสนนุงานรณรงคฉี์ดวคัซีนของลาวซึ�งเริ�มขึ #นเมื�อวนั
ศกุรที์�ผ่านมา (2 เม.ย.) 

 (-) นิวซแีลนด-์ออสเตรเลียพร ้อมเร ิ)มโครงการเดินทางไม่ต้องกักตัว 19 เม.ย.นี�  นางจาซนิดา อารเ์ดิรน์ นายกรฐัมนตรีนิวซีแลนดเ์ปิดเผยในวนันี#ว่า 
โครงการ Travel Bubble ซึ�งเป็นการเดินทางระหว่างนิวซีแลนดแ์ละออสเตรเลียโดยที�ผูเ้ดินทางไม่ตอ้งกกัตวันั#น จะเริ�มขึ #นในวนัที� 19 เม.ย.นี# นางอารเ์ดิร ์
นกล่าวว่า นิวซีแลนดแ์ละออสเตรเลียตา่งก็บรรลุเงื�อนไขที�จะเริ�มเปิดการเดนิทางระหวา่งกนัโดยที�ผูเ้ดนิทางไม่ตอ้งกกัตวั นางอารเ์ดริน์เปิดเผยในการแถลง
ข่าวในวนันี#วา่ "ความสาํเรจ็ของเราในการจดัการกบัโรคโควดิ-19 และการที�ไม่พบผูต้ดิเชื #อภายในประเทศในช่วง 12 เดือนที�ผ่านมานั#น ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้รา
สามารถเริ�มโครงการเดนิทาง Trans-Tasman ระหวา่งนิวซีแลนดแ์ละออสเตรเลียได"้ 

 
 

  
ที)มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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)  
 

6.91M 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  
 

56.2 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 ์  
 

- -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 
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