
  

                         ราคาทองคําแกว่งตัวในกรอบลักษณะค่อยๆ ขยับข ึ�น 
แต่หากตลอดวันราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่าแนวต้านบร ิเวณ 1,749-
1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ยังต้องระวังแรงขาย  แต่หากแรงขายอยู่ใน
ร ะดับ จ ํากัด โด ยก าร ย่อ ตัวไม่ห ลุด แ น วร ับ  1,721-1,717 ดอ ล ล าร ์ต่อ
ออนซ ์สามารถเข ้าซ ื�อเล่นสั�นในกรอบแนวรับแนวต้านได้เช ่นเดมิ 

08 เมษายน 2564 

สรุป  นายเจมี	 ดีมอน ประธานเจา้หนา้ที	บริหาร (CEO) JPMorgan ไดแ้สดงความเชื	อมั	นวา่เศรษฐกิจสหรฐัจะกลบัมาเตบิโตอย่างแข็งแกร่ง หลงัจากที	โครงการ
ฉีดวคัซีนประสบความสาํเรจ็และสถานการณก์ารระบาดเริ	มคลี	คลาย ทาํใหเ้ขามองเห็นแนวโนม้ในทศิทางบวกสาํหรบัการเติบโตของเศรษฐกิจสหรฐัและคาดว่า
เศรษฐกิจจะขยายตวัอย่างเตม็รูปแบบในปี 2023 ขณะที	มาตรการช่วยเหลือของทางรฐับาลจะทาํใหอ้ตัราว่างงานภายในประเทศลดลง ความหวงัดงักล่าว ส่งผล
ใหมี้แรงขายทองคาํเมื	อราคาปรบัตวัขึ Cน อย่างไรก็ดี รายงานการประชุมเฟดประจาํเดือนมี.ค.ที	ผ่านมา บ่งชี Cว่าเฟดจะยงัคงผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป แม้
เศรษฐกิจสหรฐัฟืCนตวัไดดี้ แต่ยงัไม่เขา้สู่เป้าหมายของเฟด จงึช่วยหนนุราคาทองคาํเอาไว ้ ดงันัCนแนะนาํจบัตา ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวล ประธานเฟด 
มีกาํหนดจะหารือเกี	ยวกบัเศรษฐกิจโลกในการประชมุ IMF เวลา 23.00 น.ตามเวลาไทยคืนนีC เพื	อประเมินมมุมองของประธานเฟดที	มีต่อเศรษฐกิจสหรฐั และใช้
หาสญัญาณการดาํเนินนโยบายของเฟดเพิ	มเติม  เบื Cองตน้ ราคาทองคาํแกว่งตวัในกรอบลกัษณะค่อยๆขยับขึ Cน แต่ยังไม่สามารถ Breakout แนวตา้นสาํคญั
บริเวณ 1,749-1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ปได ้จึงมีแรงขายสลบัออกมา แนะนาํรอซื Cอหากการย่อตวัไม่หลุดแนวรบั 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์และขายทาํ
กาํไรหากราคาไม่ผ่านแนวตา้นที	ประเมินไว ้
 
 
ตารางท ี: 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

08/04/2564 15:18 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,737.30 1,744.47 7.17 0.41 

Spot Silver ($) 25.11 25.29 0.18 0.72 

เงนิบาท (฿/$) 31.37 31.43 0.06 0.19 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 25,950 150.00 0.58 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.16 62.78 -0.38 -0.60 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.42 92.29 -0.14 -0.15 

เงนิยโูร (€/$) 1.1867  1.1879  0.0012  0.1000  

  ท ี:มา : Aspen 

ท ี:มา : Aspen 

 

 1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

 

 



 

 

 (+) จีนเตือนตอบโต้หากสหรัฐฯ ควํ:าบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวท ี:กรุงปักกิ:งปีหน้า เมื	อวนัพุธ สาํนกัข่าว The Associated Press รายงานว่า รฐับาล
จีนเตือนสหรฐัฯ ไม่ใหค้ว ํ	าบาตรการแข่งขันโอลิมปิกฤดหูนาวในปีหนา้ที	จะจัดขึ Cนที	กรุงปักกิ	ง หลังรฐับาลสหรฐัฯ หารือกับประเทศพนัธมิตร เพื	อร่วมมือ
แสดงจุดยืนต่อตา้นการละเมิดสิทธิมนษุยชนของจีน  จา้ว ลี	เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ปฏิเสธวา่จีนไม่ไดล้ะเมิดชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พนัธุใ์นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกรู ์และเตือนว่า จีนจะ “ตอบโตอ้ย่างตรงไปตรงมา” หากมีการควํ	าบาตรการแข่งขนัโอลิมปิกดงักล่าว  นายจา้วระบุ
ว่า การทาํใหก้ารแข่งขันกีฬาเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นการทาํลายกฎบัตรโอลิมปิกและผลประโยชน์ของนักกีฬาจากทุกประเทศ และประชาคม
นานาชาติรวมทัCงคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรฐัฯ จะไม่ยอมรบัการควํ	าบาตรนีC  ทัCงนี C กลุ่มเคลื	อนไหวเพื	อสิทธิมนษุยชนประทว้งต่างๆ ไดต้่อตา้นการ
เป็นเจา้ภาพการจดัโอลิมปิกฤดหูนาวของจีนที	จะเริ	มขึ Cนในเดือนกุมภาพนัธปี์หนา้ โดยเรียกรอ้งใหมี้การควํ	าบาตรหรือใชม้าตรการอื	น ๆ เพื	อเนน้ยํCาถึงขอ้
กล่าวหาที	จีนละเมิดชาวอุยกูร ์ชาวทิเบต และชาวฮ่องกง  กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ ระบุว่า การควํ	าบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวอาจเป็นหนึ	งใน
ทางเลือกที	สหรฐัฯ เลือกใช ้อย่างไรก็ตาม เจา้หนา้ที	ระดบัอาวโุสของสหรฐัฯ รายหนึ	ง ระบวุ่า ยงัไม่มีการหารือถงึการควํ	าบาตรดงักล่าว โดยคณะกรรมการ
โอลิมปิกสากล และคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกสหรฐัฯ เคยระบกุ่อนหนา้นีCวา่ ไม่เหน็ดว้ยกบัการควํ	าบาตรนีC 

 (+) อ ิหร ่านเดินหน้าเพ ิ:มสมรรถนะยูเร เนียมตอบโต้มาตรการควํ:าบาตรของสหรัฐ  สาํนกัข่าวสาธารณรฐัอิสลาม (IRNA) รายงานวา่ นายอาลี อคั
บาร ์ซาเลฮี ผูอ้าํนวยการองคก์ารพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่าน (AEOI) ประกาศว่า อิหร่านไดเ้พิ	มสมรรถนะยูเรเนียมเป็น 16,500 SWUs (separative 
work units)  AEOI เปิดเผยวา่ อิหรา่นมีแผนการที	จะเพิ	มสมรรถนะยูเรเนียมถงึ 190,000 SWU  ทัCงนี C SWU เป็นหน่วยวดัมาตรฐานของความพยายามใน
การแยกไอโซโทปของยูเรเนียมในระหว่างกระบวนการเสริมสมรรถนะ โดย 1 SWU เทียบเท่ากบัส่วนที	แยกออกมา 1 กิโลกรมั  นายอาลี อคับาร ์ซาเลฮี
ระบุวา่ การเสริมสมรรถนะยเูรเนียม 20% นัCน อาจสงูถงึ 120 กิโลกรมัในหนึ	งปี  กระบวนการเสริมสมรรถนะยเูรเนียมที	ระดบั 20% เริ	มตน้ขึ Cนเมื	อวนัจนัทร ์
4 ม.ค.ที	ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ	งของกลยุทธเ์พื	อรบัมือกบัการควํ	าบาตร (Strategic Action Plan to Counter Sanctions) ซึ	งไดร้บัการอนมุตัิจากรฐัสภา
อิหรา่นในเดือนธ.ค. 2563 

 (+) เงินบาท ‘อ ่อนค่า 4%’ มากสุดรอบคร ึ:งปี  เหตุรายได้ท ่องเท ี:ยวหด ฉุดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลคร ั�งแรก นับจากไตรมาส 3 ปี  2557   
ค่าเงินบาทกลายเป็นสกุลเงินที	อ่อนค่ามากที	สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นไตรมาสแรกของปี สาเหตหุลกัมาจากไม่มีเงินไหลเขา้ในภาค
การท่องเที	ยว  สาํนักข่าว Nikkei Asia รายงานโดยอา้งอิงจาก Refinitiv Data ระบุว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่า 4% มาอยู่ที	 31.24 บาทต่อดอลลารส์หรฐั ซึ	ง
อ่อนคา่มากที	สุดเมื	อเทียบกบัประเทศเพื	อนบา้น ขณะที	 7 เมษายน เงินบาทยงัอ่อนคา่จนทาํระดบัต ํ	าสดุรอบครึ	งปี  ตามรายงานของธนาคารแหง่ประเทศ
ไทย ปัจจยัพืCนฐานทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโนม้อ่อนแอ โดยประเทศไทยขาดดลุบญัชีเดินสะพดั 1.4 พนัลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 4/63 จากการเกินดลุ 
6.6 พันลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 3/63 และเกินดุล 11.5 พันลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 1/63 ซึ	งนับเป็นครัCงแรกที	เศรษฐกิจที	ใหญ่เป็นอันดบั 2 ของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตข้าดดลุ นบัตัCงแตไ่ตรมาส 3/57  

 (-)  JP Morgan คาดศก.สหรัฐฯ กลับมาเติบโตใน ปี66 หากควบ คุมโควิดระบาดสําเร ็จ  สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า เจมี	  ดีมอน ประธาน
เจ้าหน้าที	บริหาร (CEO) JPMorgan  ไดแ้สดงความเชื	อมั	นว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯจะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะเวลาอันใกล้นี Cเนื	องจากการ
ตอบสนองที	รวดเร็วของรฐับาลที	มีต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เจมี	 ดีมอน กล่าวว่าตวัเขามีขอ้สงสัยเล็กน้อยว่าการออมเงินส่วนเกิน การใช้
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ และการเรียกเก็บเงินภาษีเพิ	มขึ Cนสาํหรบัการสรา้งโครงสรา้งพืCนฐานใหม่ จะสามารถฟืCนฟูเศรษฐกิจสหรฐัไดห้รือไม่ 
แต่หลงัจากที	โครงการฉีดวคัซีนประสบความสาํเร็จและสถานการณ์การระบาดเริ	มคลี	คลาย ทาํใหเ้ขามองเห็นแนวโนม้ในทิศทางบวกสาํหรบัการเติบโต
ของเศรษฐกิจสหรฐัฯและคาดวา่เศรษฐกิจจะขยายตวัอย่างเตม็รูปแบบในปี 2566 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับเฟดประกาศผ่อนคลายการเงนิต่อ   ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัขึ CนในวนันีC ทะยานสู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์ขาน
รบัความเชื	อมั	นของนักลงทุนที	ว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟืCนตวั หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมและใหค้าํมั	นว่าจะใช้
นโยบายผ่อนคลายการเงินตอ่ไปจนกวา่เศรษฐกิจจะฟืCนตวัอย่างยั	งยืน  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีCที	ระดบั 434.88 จดุ เพิ	มขึ Cน 0.56 จดุ หรือ 
+0.13%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีCที	 15,236.44 จุด เพิ	มขึ Cน 60.08 จุด หรือ +0.40% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั	งเศสเปิดตลาด
วนันีCที	 6,153.36 จดุ เพิ	มขึ Cน 22.7 จดุ หรือ +0.37% 

      ที:มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์	 5 เม.ย. ทัCงวนั จีน Holiday : Tomb Sweeping Day   - - 

 ทัCงวนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทัCงวนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Cอ(PMI)ภาคบรกิารขัCนสดุทา้ย   60.4** 60.0 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั	งซื Cอภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.8%** 2.6% 

วนัองัคารที	 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Cอ (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 Cอ(PMI)ภาคบรกิารขัCนสดุทา้ย  
 

51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Cอ(PMI)ภาคบรกิารขัCนสดุทา้ย  
 

49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Cอ(PMI)ภาคบรกิารขัCนสดุทา้ย  
 

56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํCามนัรายสปัดาห ์  
 

-3.5M** -0.9M 

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

- - 

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั	งซื Cอภาคโรงงานเดือนก.พ.  
 

1.2%** 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.  
 

0.5%** 1.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

682K 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 (Core PPI) พื Cนฐานเดือนมี.ค.  
 

0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมี.ค.  
 

0.5% 0.5% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนก.พ.  
 

0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที	มีการประกาศออกมา 

*ที	มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที	 02 เมษายน 2021 ซึ	งอาจมีการเปลี	ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


