
 

02 April 2021 

สรุป ปริมาณการซื �อขายตลอดวนัเบาบางกว่าปกติ เนื�องจากตลาดทองคาํใน ฮ่องกง, สิงคโปร,์ ออสเตรเลีย, องักฤษ, ฝรั�งเศส, เยอรมนี และสหรฐัปิดทาํ
การในวนันี �เนื�องในวนั Good Friday  อย่างไรก็ดี หน่วยงานราชการสหรฐัไม่ไดปิ้ดทาํการตาม  ทาํใหคื้นนี�ยงัมีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัในตลาดแรงงาน
ของสหรฐั  ไดแ้ก่  รายไดเ้ฉลี�ยต่อชั�วโมง, อัตราการว่างงาน และตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร  นั�นทาํใหย้ังมีความเสี�ยงที�ราคาทองจะผันผวนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว หรอืในช่วงวนัจนัทรห์นา้ได ้ จงึแนะนาํลงทนุดว้ยความรอบคอบ หลงัจากราคาดีดตวัขึ �นจนสามารถกลบัมายืนเหนือ 1,700 ดอลลารต่์อ
ออนซไ์ดจ้งึมีแรงซื �อเขา้มาเพิ�มขึ �น แนะนาํซื �อในบรเิวณ 1,704-1,676 ดอลลารต่์อออนซ ์และทยอยขายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวัขึ �นไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 
1,738-1,759 ดอลลารต่์อออนซ ์และเนน้การลงทนุระยะสั�นและไม่ควรถือสถานะจาํนวนมาก 

 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
02/04/2021 16:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,728.33 1,734.82 6.49 0.38 

Spot Silver ($) 24.92 24.95 0.03 0.12 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,540 25,720 180 0.70 

Gold Online Futures (GOM21) 1,717.30 1,734.20 16.90 0.98 

Silver Futures (SVFM21)  24.59 25.15 0.56 2.28 

ดชันดีอลลาร ์ 92.88 92.86 -0.02 -0.02 

เงนิบาท (฿/$) 31.21 31.26 0.05 0.16 

 ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองคาํยงัคงพยายามทรงตวัรกัษาระดบัไว ้มีมุมมอง
เชิงลบลดลง หากราคาย่อตวัลงไม่มาก โดยแนวรบัระยะสั�นจะอยู่ที� 1,704 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์และแนวรบัสาํคญัจะอยู่บริเวณ 1,676 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดร้าคา
ทองคาํมีแนวโนม้ขึ �นทดสอบแนวตา้นบรเิวณโซน 1,738-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  บรเิวณแนวตา้น 1,738-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซห์ากไมผ่า่นแนะนาํ
ปิดสถานะ และอาจเขา้ซื �อคืนเมื�อราคาทองคาํย่อตัวลงมาบริเวณแนวรบั 1,704 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์ และแนวรบัสาํคญัจะอยู่บรเิวณ 1,676 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
Short Position ปิดสถานะหากราคาปรับตัวลงมาไม่หลุดแนวรบั  1,704-1,676 
ดอลลารต์่อออนซ ์เพื�อรอขายใหม่หากราคาดีดตัวขึ �นไปบริเวณแนวตา้น 1,738-
1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
Open New เนน้เก็งกาํไรระยะสั�น โดยรอจังหวะที�ราคาย่อตวัลงมาไม่หลุดแนวรบั 
1,704-1,676 ดอลลารต์่อออนซแ์ลว้จึงเขา้ซื �อ(ตดัขาดทุนหากหลุด 1,676 ดอลลาร์
ต่อออนซ)์ และทยอยขายทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวัขึ �น โดยประเมินแนวตา้นบริเวณ 
1,738-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,704  1,676  1,655 

 1,738  1,759  1,778 



 

 

 (+) แบงกช์าติจ ีนเตือนการเงินในประเทศมีความเสี�ยง-หวั�นภาคอสังหาฯผิดนัดช ําระหนีS  นายโจว หลาน ผูอ้าํนวยการฝ่ายตลาดการเงินของ
ธนาคารกลางจีน (PBOC) ออกแถลงการณเ์ตือนถึงความเสี�ยงดา้นการเงินภายในประเทศอนัเกิดจากปัญหาที�สะสมมาเป็นเวลานานหลายปี รวมไปถึง
ผลกระทบเฉียบพลนัจากความไม่แน่นอนในตา่งประเทศ โดยนายโจวระบุวา่ ความเสี�ยงเหล่านี�อาจรวมถงึการที�ตลาดหุน้และตราสารหนี�ผนัผวนอย่าง
หนัก และการที�ธุรกิจอสังหาริมทรพัยผ์ิดนัดชาํระหนี� แถลงการณ์ของนายโจวถือเป็นความเคลื�อนไหวล่าสุดจากเจา้หนา้ที�ระดบัสูงของรฐับาลจีนที�
ออกมาเตือนถึงความเสี�ยงเกี�ยวกบัตลาดการเงินภายในประเทศ นายโจวกล่าวกบัผูสื้�อข่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบ
กบัความผนัผวนของกระแสเงินทุนระหว่างประเทศ ไดส้่งผลกระทบเฉียบพลนัต่อตลาดการเงินภายในประเทศจีน และกล่าวเสริมว่าราคาบา้นที�พุ่ง
สงูขึ �นอย่างรอ้นแรงในตลาดบางพื�นที�นั�น ไดส้รา้งแรงกดดนัคอ่นขา้งมาก อีกทั�งความเสี�ยงของการผิดนดัชาํระหนี�รวมถงึความเสี�ยงดา้นอื�นๆ ของธุรกิจ
สังหาริมทรพัยข์นาดเล็กถึงขนาดกลางนั�นก็อยู่ในระดบัที�ควรเฝ้าระวงั ทั�งนี � เมื�อเดือนมี.ค.ที�ผ่านมา รฐับาลจีนไดป้ระกาศกาํหนดเป้าหมายตวัเลข
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) สาํหรบัปี 2564 ที�ระดบักว่า 6% โดยนกัเศรษฐศาสตรห์ลายรายไดใ้หค้วามเหน็ว่า การกาํหนดเป้าหมายใน
ระดบัไม่สงูนกัเช่นนี� จะช่วยใหฝ่้ายกาํหนดนโยบายของรฐับาลจีนสามารถแกปั้ญหาระยะยาวได ้เช่น ปัญหาหนี�สะสม 

 (-)  "แมรเ์คิล" เร ียกร ้องชาวเยอรมนีทาํตามกฎคุมโควิดอย่างเคร ่งคร ัดช่วงอ ีสเตอร ์นางองัเกลา แมรเ์คลิ นายกรฐัมนตรีเยอรมนีไดเ้รียกรอ้งให้
ชาวเยอรมนีปฏิบตัิตามกฎเกณฑท์ั�งหมดที�เกี�ยวกบัมาตรการดา้นสาธารณสขุและขอ้จาํกดัดา้นการสมัผสัติดต่ออย่างเคร่งครดัในช่วงเทศกาลอีสเตอร ์
นางแมรเ์คิลเปิดเผยผ่านทางวดีิโอวา่ หนึ�งในเปา้หมายหลกัคือการปกปอ้งสุขภาพประชาชนใหม้ากที�สุดเทา่ที�จะสามารถทาํได ้และดาํเนินการทกุอย่าง
ที�เป็นไปไดเ้พื�อใหม้ั�นใจว่าระบบสาธารณสุขของเยอรมนีจะสามารถรบัมือกับความทา้ทายครั�งใหญ่ได ้นางแมรเ์คิลกล่าวว่า "บรรดาแพทย์และ
พยาบาลในเยอรมนีไม่สามารถเอาชนะการตอ่สูก้บัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที� 3 ไดด้ว้ยตนเอง แต่ดว้ยการปฎิบตัขิองพวกเรา เราสามารถ
ทาํใหส้ถานการณบ์รรเทาลง, หยดุการแพร่ระบาด และทาํใหจ้าํนวนผูต้ดิเชื �อใหม่ลดลง" สถาบนัโรเบริต์ คอช (RKI) เปิดเผยวา่ เยอรมนีกาํลงัเผชิญกบั
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที� 3 ขณะผูต้ิดเชื �อยงัคงเพิ�มขึ �น โดย ณ วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. เยอรมนีพบผูต้ิดเชื �อโควิด-19 รายใหม่จาํนวน 
24,300 ราย เพิ�มจากสปัดาหก่์อนประมาณ 1,600 ราย นางแมรเ์คิลกล่าวว่า ช่วงไม่กี�วนัขา้งหนา้จะเป็นเทศกาลอีสเตอรที์�เงียบเหงา โดยจดักนัเป็น
กลุ่มเล็กๆ เพื�อลดการสมัผสัใหน้อ้ยที�สดุ แมว้า่ก่อนหนา้นี�ทกุคนตอ้งเจอกบัขอ้จาํกดัจาํนวนมากในช่วงหลายเดือนที�ผ่านมาแลว้ก็ตาม 

 (-)  แบงกช์าติจนีช ีSราคาบิตคอยนพ์ ุ่งอาจช่วยสร ้างกระแสให้หยวนดิจทิ ัล  ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยวา่ ราคาบิตคอยนที์�ทะยานขึ �นนั�น
อาจช่วยสรา้งความสนใจในสกุลเงินหยวนดิจิทัลของจีน ถึงแม้ว่าจีนซึ�งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนั�นได้หา้มการซื �อขายบิตคอยน์
ภายในประเทศในช่วงไม่กี�ปีที�ผ่านมาก็ตาม โดยหา้มไม่ใหมี้การขุดหรือซื �อขายบิตคอยนภ์ายในประเทศ ทั�งนี � สกุลเงินหยวนดิจิทลัของจีนนบัเป็นอีก
หนึ�งตวัอย่างของสกุลเงินดิจิทลัของธนาคารกลางหรือ CBDC ซึ�งพฒันาขึ �นเพื�อนาํมาใชแ้ทนเงินสดบางส่วนในระบบ PBOC มองว่า สกุลเงินหยวน
ดิจิทลัเป็นอีกหนทางหนึ�งในการส่งเสริมการชาํระเงินแบบไรเ้งินสด และเป็นเสมือนเงินหยวนในรูปแบบดิจิทลั โดยธนาคารกลางจีนไดท้าํการพฒันา
สกุลเงินดจิิทลัมาตั�งแต่ปี 2557 นายหวงั ซิน ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวจิยัของ PBOC เปิดเผยเมื�อวานนี�วา่ ตลาดใหค้วามสนใจกบัสกลุเงินหยวนดจิิทลั
อย่างมาก และทกุๆ ฝ่ายยงัคงจบัตาประเด็นนี�อย่างใกลชิ้ด "ในแง่หนึ�งนั�น เรื�องนี�เกี�ยวขอ้งกบัการที�ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลภายในประเทศกันมากขึ �น" นายหวังกล่าว ขณะนี�ธนาคารกลางของหลายประเทศ เช่น ญี�ปุ่ น, อังกฤษ, สวีเดน และ
สวติเซอรแ์ลนด ์กาํลงัศกึษากระบวนการออกสกลุเงินดจิิทลัของตวัเอง โดยธนาคารกลางจีนมีความกา้วหนา้มากที�สดุในดา้นนี� 

 (+/-)  ตลาดหุ้นอ ังกฤษ,เยอรมนี และฝรั�งเศส ปิดทาํการเนื�องในวัน Good Friday  ตลาดหุน้องักฤษ,เยอรมนี และฝรั�งเศส ปิดทาํการวนัศกุรที์� 2 
เมษายน 2564 เนื�องในวนั Good Friday 

 (+/-) นักวิเคราะหค์าดจีนไม่ลดถือบอนดส์หร ัฐ แม้สัมพันธส์องประเทศตึงเคร ียด นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่า จีนไม่มีแนวโนม้ที�จะลดการซื �อ
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัลงอย่างมากในเรว็ๆนี� แมว้า่ความตงึเครียดดา้นการคา้และการเมืองระหวา่งจีนและสหรฐัยงัคงอยู่ในระดบัสงูก็ตาม นกัวเิคราะห์
มองวา่ ความเสี�ยงที�จีนอาจจะชะลอการซื �อหรือขายพนัธบตัรสหรฐัจากทั�งหมดที�ถืออยู่ในขณะนี�มลูค่ากว่า 1 ลา้นลา้นดอลลารน์ั�น จะสรา้งความกงัวล
ใหก้บันกัลงทนุ ในขณะที�ทั�งสองประเทศยังคงมีความขดัแยง้กันในเรื�องภาษีการคา้ รวมถึงความตงึเครียดดา้นการเมือง และประเด็นสิทธิมนษุยชน 
ความวิตกกงัวลเกี�ยวกบัความสมัพนัธอ์นัตงึเครียดระหวา่งจีนและสหรฐัเกิดขึ �นในขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัพุ่งขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 
1 ปีในเดือนมี.ค. และยอดขาดดลุการคา้ของสหรฐัพุ่งแตะระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ ์โดยยงัไม่มีสญัญาณบง่ชี�ถงึการชะลอตวัลง  

ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัSงก่อน 

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 �อ (PMI) ภาคการผลิต   51.9** 50.6 

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

 13.00 น. องักฤษ ประมาณการครั�งสดุทา้ย 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 �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   66.3** 59.5 

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

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -0.9M** 1.9M 

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

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

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

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   719K** 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   59.1** 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   64.7** 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.8%** 1.7% 

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

 ทั�งวนั 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 ้

 
 

 


