
 

01 April 2021 

สรุป เศรษฐกิจฝั� งยโุรปยงัคงเผชิญความเสี�ยงจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ขณะที�สาํนกังานขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประจาํภมูิภาคยโุรปไดอ้อกประกาศเตือนประชาชนที�เตรียม
เฉลมิฉลองวนัหยดุเทศกาลอีสเตอรปี์นี6 โดยระบวุ่า "หลายประเทศในยโุรปที�เป็นสมาชิกของ WHO ยงัคงเผชิญกับการพุ่งขึ 6นอย่างมากอีกครั6งของจาํนวนผูต้ดิเชื 6อโควิด-19 ดงันั6น เราจงึยงัไม่
สามารถที�จะลดการปอ้งกนัและยกเลกิมาตรการดา้นสาธารณสขุที�ใชม้าจนถึงขณะนี6" แนวโนม้ดงักลา่วยงัคงเป็นปัจจยักดดนัใหส้กลุเงินยโูรมีทศิทางอ่อนคา่ ซึ�งเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ 
อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํมีความผนัผวนเพิ�มสูงขึ 6น จึงแนะนาํติดตามข่าวสารและความเคลื�อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทนุ และทองคาํอย่างใกลชิ้ด โดยวนันี6คาดว่าดอลลารมี์แนวโนม้จะ
ปรบัตวัตอบรบัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั ไดแ้ก่ การเปิดเผยตวัเลขจาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห,์ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลติขั6นสดุทา้ยเดือนมี.ค.จาก
มารกิ์ต, ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค. จากสถาบันจดัการดา้นอุปทานของสหรฐั (ISM) และการใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ. เบื6องตน้ราคาปรบัขึ 6นมาทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,717 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แตห่ากไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นดงักล่าวอย่างแข็งแกรง่คาดว่าจะมีแรงขายกดดนัใหร้าคาทองคาํย่อตวัลงอีกครั6ง โดยประเมินแนวรบับรเิวณ 1,676 ดอลลารต์อ่ออนซ์
หากราคาย่อตวัลงไม่หลดุระดบัดงักลา่วใหท้ยอยซื6อคืนเพื�อทาํกาํไร 

 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

01/04/2021 15:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,707.52 1,714.79 7.27 0.43 

Spot Silver ($) 24.39 24.40 0.01 0.04 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,090 25,560 470 1.87 

Gold Online Futures (GOM21) 1,690.90 1,718.10 27.20 1.61 

Silver Futures (SVFM21)  24.22 24.59 0.37 1.53 

ดชันดีอลลาร ์ 93.20 93.18 -0.02 -0.02 

เงนิบาท (฿/$) 31.24 31.30 0.06 0.19 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

แ น วโน้ม  Gold Spot: ระหว่างวันราคาพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,717 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่มีแรงขายสลับออกมาเช่นกัน หากแรงซื 6อเริ�มจาํกัดและราคาไม่
สามารถผ่านแนวตา้นดงักล่าวได ้คาดว่าราคามีแนวโนม้ย่อลงมา โดยประเมินแนวรบั
บรเิวณ 1,676 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไมห่ลดุอาจดีดกลบัอีกครั6ง อีกทั6งลงทนุดว้ยความ
รอบคอบเนื�องจากราคามีความผนัผวนที�เพิ�มสงูขึ 6น 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position ปิดสถานะหากราคาทองคาํขยบัขึ 6นไม่ผ่านแนวตา้น 1,717 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์และอาจเขา้ซื 6อคืนเมื�อราคาทองคาํย่อตวัลงมาไมห่ลดุบรเิวณ 1,676 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แตห่ากผ่านแนวตา้นดงักลา่วไดส้าํหรบัคนรบัความเสี�ยงไดส้งูสามารถถือต่อเพื�อ
รอดแูนวตา้นถดัไป 
Short Position ควรปิดสถานะหากราคาปรบัตัวลงมาไม่หลุดแนวรบั 1,676 ดอลลาร์
ต่อออนซ์เพื�อลดความเสี�ยง  ขณะที�หากราคาสามารถขึ 6นไปยืนเหนือโซน 1,717 
ดอลลารต์อ่ออนซอ์าจพิจารณาลดสถานะขายลง 
Open New  เนน้เก็งกาํไรระยะสั6นจากการแกวง่ตวัเนื�องจากราคาแกวง่ตวัผันผวน โดย
พิจารณาแนวตา้น 1,717 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจังหวะขาย (แต่หากยืนเหนือ 1,717 
ดอลลารต์่อออนซไ์ดแ้ข็งแกร่งใหต้ัดขาดทุน) และใหปิ้ดสถานะเพื�อทาํกาํไรทันทีเมื�อ
ราคายอ่ลงตวัมาไมห่ลดุแนวรบั 1,676 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,676  1,655  1,643 

 1,717  1,734  1,746 



 

 

 (-) ตลาดหุน้ยุโรปเปิดบวก ร ับ "ไบเดน" เผยแผนลงทุนโครงสร ้างพ ืMนฐาน  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัขึ 6นในวนันี 6 ขานรบัความเชื�อมั�น
เชิงบวกที�ว่าเศรษฐกิจจะฟื6นตวัหลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัประกาศแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพื 6นฐานวงเงินกว่า 2 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์อีกทั6งตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากการที�หุน้บริษัทผูผ้ลิตชิปในยโุรปทะยานขึ 6นหลงับริษัท ไมครอน เทคโนโลยีของสหรฐัเปิดเผยคาดการณ์
ผลประกอบการที�สดใส  ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวันนี 6ที�ระดับ 429.61 จุด เพิ�มขึ 6น 0.01 จุด หรือ +0.002%  ดัชนี DAX ตลาดหุน้
เยอรมนีเปิดตลาดวนันี 6ที� 15,053.77 จุด เพิ�มขึ 6น 45.43 จุด หรือ +0.30% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั�งเศสเปิดตลาดวนันี 6ที� 6,079.67 จุด 
เพิ�มขึ 6น 12.44 จดุ หรอื +0.21% 

 (-) ออสเตรเลียยกเลิกล็อกดาวนบ์ร ิสเบนต้อนร ับอ ีสเตอร ์หลังผู้ต ิดเช ื Mอโควิดลด  ออสเตรเลียประกาศยกเลิกมาตรการล็อกดาวนใ์นเมือง
บรสิเบนซึ�งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที�สดุลาํดบั 3 ของประเทศแลว้ในวนันี 6 เพื�อตอ้นรบัวนัหยดุเทศกาลอีสเตอรที์�กาํลงัจะมาถึง หลงัจากที�พบผูติ้ดเชื 6อ
โควิด-19 รายใหม่ในประเทศเพียง 1 รายในรฐัควีนสแ์ลนด ์ นางแอนนาสตาเชีย ปาลาชกุ มขุมนตรรีฐัควีนสแ์ลนดเ์ปิดเผยก่อนหนา้นี 6ว่า การล็อก
ดาวนใ์นเมืองบรสิเบนเป็นเวลา 3 วนัจะสิ 6นสดุลงในเวลาเที�ยงวนันี 6ตามเวลาทอ้งถิ�น แต่ประชาชนยงัคงตอ้งสวมหนา้กากอนามยัในที�สาธารณะ
และเวน้ระยะห่างทางสงัคมเช่นเดิม  นางปาลาชกุกล่าวว่า "เราหวงัว่าเทศกาลอีสเตอรปี์นี 6จะเป็นไปดว้ยดี" แต่ก็ไดก้ล่าวเตือนว่า สถานการณข์อง
รฐัควีนสแ์ลนดย์งัไม่พน้จดุอนัตราย โดยรฐัควีนแลนดถื์อเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเที�ยวในประเทศช่วงวนัหยดุเทศกาลอีสเตอร ์
และช่วงปิดเทอมที�จะตามมา  "ดิฉันขอเวลาชาวควีนสแ์ลนดอ์ีก 2 สัปดาหข์า้งหนา้ หากเราทาํทุกอย่างไดถู้กตอ้ง เราก็จะสามารถผ่านพน้ไป
ดว้ยกนั" นางปาลาชกุกล่าว   

 (-) เซ ี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 24.42 จุด ร ับแรงซ ืMอห ุ้นสินค้าผู้บร ิโภค  ดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดบวกในวนันี 6 โดยไดปั้จจยัหนนุ
จากแรงซื 6อหุน้กลุ่มสินคา้ผูบ้ริโภคและกลุ่มเฮลธแ์คร ์แมผ้ลสาํรวจของมารกิ์ตและไฉซนิระบวุ่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตของ
จีนชะลอตัวลงในเดือนมี.ค. สวนทางกับการรายงานของรฐับาลจีน   สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตปิดที� 3,466.33 จุด 
เพิ�มขึ 6น 24.42 จดุ หรือ +0.71%  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนซึ�งมารกิ์ตจดัทาํร่วมกบัไฉซิน ขยายตวัในอตัราตํ�าที�สดุใน
รอบเกือบ 1 ปีในเดือนมี.ค. เนื�องจากอุปสงคภ์ายในประเทศอ่อนแอลง  ทั6งนี 6 ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ลดลงสู่ระดบั 50.6 ซึ�งเป็นการ
ขยายตวัในอตัราตํ�าที�สดุนบัตั6งแต่เดือนเม.ย. 2563 จากระดบั 50.9 ในเดือนก.พ. นอกจากนี6 ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ยงัสวนทางกบัที�
นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้า จะดีดตวัขึ 6นแตะระดบั 51.3  การเปิดเผยขอ้มลูดชันี PMI ภาคการผลิตของไฉซนิในวนันี 6 ตรงขา้มกบัที�สาํนกังานสถิติ
แห่งชาติจีน (NBS) รายงานเมื�อวานนี6ว่า ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.พุ่งขึ 6นแตะระดบั 51.9 จากระดบั 50.6 ในเดือนก.พ. เนื�องจากโรงงาน
ต่างๆที�ปิดดาํเนินงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนที�ผ่านมานั6น ไดก้ลบัมาเปิดไลนก์ารผลิตอีกครั6ง เพื�อรองรบัความตอ้งการที�ฟื6นตวัขึ 6น 

 (+/-) อ ินเดียเร ิ�มฉ ีดวัคซนีป้องกันโควิดเฟส 3 วันนีM ขณะผู้ต ิดเช ื Mอยังเพ ิ�มต่อเนื�อง  อินเดียเริ�มดาํเนินการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 เฟส
ที� 3 ในวันนี 6 โดยจะฉีดใหก้ับผูมี้อายุเกิน 45 ทุกคน  สาํนกัข่าวซินหัวรายงานว่า การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เฟสแรกในอินเดียเริ�มตน้ใน
เดือนม.ค. โดยฉีดใหก้บับคุลากรดา้นสาธารณสขุและบคุลากรด่านหนา้ก่อนเป็นกลุ่มแรก ตามดว้ยเฟส 2 ซึ�งฉีดใหก้บัผูส้งูอาย ุ(อายเุกิน 60 ปี) 
และผูมี้อายุ 45 ปีขึ 6นไปที�มีโรคประจาํตัว  จนถึงขณะนี6 มีผูไ้ดร้บัการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในอินเดียแลว้ 65,117,896 ราย ทั�วประเทศ  
ปัจจบุนัอินเดียอยู่กาํลงัเผชิญการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจาํนวนผูติ้ดเชื 6อและเสียชีวิตจากโควิด-19 นั6นเพิ�มขึ 6นตลอดหลายวนั
มานี6   

 (+/-) ผู้เช ี�ยวชาญคาดแผนฉีดวัคซ ีนโควิดของจีนช ่วยหนุนเศรษฐกิจขยายตัว 9.3% ปีนีM  อ็อกซฟ์อรด์ อีโคโนมิกส ์(Oxford Economics) 
หน่วยงานวิจยัและใหค้าํปรกึษาของสหราชอาณาจักรคาดการณว่์า แผนการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของจีนจะช่วยหนุนเศรษฐกิจจีนให้
ขยายตวัในอตัราสงูถงึ 9.3% ในปีนี 6  จง หนานซาน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นระบบทางเดินหายใจของจีนระบวุ่า จีนตั6งเป้าที�จะฉีดวคัซนีใหก้บัประชาชน
ในสดัส่วน 40% ของประชากร 1.4 พันลา้นคนภายในสิ 6นเดือนมิ.ย. นี 6  ทั6งนี 6 คาดว่าความเชื�อมั�นภาคธุรกิจและการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคจะดีขึ 6น 
หากจีนสามารถบรรลเุปา้หมายที�กาํหนดไว ้โดยนกัเศรษฐศาสตรจ์ากออกซฟ์อรด์ อีโคโนมิกสค์าดว่าจีนจะฉีดวคัซนีใหแ้ก่ประชากรได ้10 ลา้นคน
ต่อวนั       ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัMงก่อน 

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 6อ (PMI) ภาคการผลิต   51.9** 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบรกิาร   56.3** 51.4 

 13.00 น. องักฤษ ประมาณการครั6งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.3%** 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3%** 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   517K** 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   66.3** 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.พ.   -3.1%** -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ6ามนัรายสปัดาห ์   -0.9M** 1.9M 

วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6** 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   62.5** 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   58.9** 57.9 

 ทั6งวนั ทั6งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั6งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   61.5 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์� 2 เม.ย. ทั6งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั6งวนั 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 ้

 
 

 


