
 

05 April 2021 

สรุป รฐับาลฝรั	งเศสคาดการณว์า่ฝรั	งเศสจะขาดดลุงบประมาณในปีนี �ที	ระดบั 9% เมื	อเทียบกับผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP) ซึ	งสงูกว่าคาดการณก์่อนหนา้นี �ซึ	ง
อยู่ที	ระดบั 8.5% หลงัรฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นสปัดาหท์ี	ผ่านมา เนื	องจากกาํลงัเผชิญกับการระบาดของไวรสัโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลใหย้โูรยงัมีทิศทาง
ออ่นค่า โดยยโูรเคลื	อนไหวไม่ไกลจากระดบัตํ	าสดุของสปัดาหท์ี	แลว้บรเิวณ 1.17 ยโูร/ดอลลาร ์สวนทางกับแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัที	ฟื�นตวัขึ �นแข็งแกรง่สะทอ้นจากการเป็น
เผยตัวเลขในตลาดแรงงานสหรฐัประจาํเดือนมี.ค.ที	ออกมาค่อนขา้งดี ส่งผลใหท้องคาํเผชิญแรงขายทาํกาํไรสลับออกมาเมื	อราคาปรบัตัวขึ �น อย่างไรก็ดี ช่วงบ่ายราคา
เคลื	อนไหวในกรอบแคบ ทา่มกลางปริมาณซื�อขายบางเบา ขณะที	ตลาดหุน้ยโุรปปิดทาํการวนันี � (5 เม.ย.) เนื	องในวนั Easter Monday แต่คืนนี �ตลาดสหรฐัจะกลบัมาเปิดทาํ
การตามปกติ จงึแนะนาํติดตามความเคลื	อนไหวอยา่งใกลชิ้ด พรอ้มจบัตาการเปิดเผย ดชันี PMI ภาคบรกิารจากมารกิ์ตและ ISM  สาํหรบัการเปิดสถานะซื �อพิจารณาบรเิวณ
แนวรบั 1,713-1,704 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และหากราคาขยบัขึ �นควรแบง่ขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่่านโซน 1,738 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตถ่า้ผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 

 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

05/04/2021 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.82 1,726.40 -8.42 -0.49 

Spot Silver ($) 24.94 24.81 -0.13 -0.52 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,740 25,760 20 0.08 

Gold Online Futures (GOM21) 
1,734.70 1,728.10 -6.60 -0.38 

Silver Futures (SVFM21)  25.15 25.05 -0.10 -0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 93.00 93.01 0.01 0.01 

เงนิบาท (฿/$) 31.30 31.38 0.08 0.24 

 ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot:  ระหว่างวันราคายังไม่สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้น
บริเวณ 1,738 ดอลลารต์่อออนซ ์จึงมีแรงขายกดดนัช่วงสั�น โดยประเมินแนวรบั
บริเวณ  1,713-1,704 ดอลลารต์่อออนซ์ หากราคาไม่หลุดแนวรับดังกล่าวมี
โอกาสที	จะเกิดแรงซื �อดนัใหร้าคาขึ �นทดสอบกรอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง  
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,738 ดอลลารต์่อออนซ ์
เพื	อรอซื �อใหม่เมื	อราคาทองคาํย่อตวัลงมาบรเิวณแนวรบั 1,713-1,704 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์แตห่ากผ่านแนวตา้นแรกไดส้ามารถรอปิดสถานะที	แนวตา้นถดัไป  
Short Position หากราคายืนเหนือแนวรบั  1,713-1,704 ดอลลารต์่อออนซใ์ห้
ทยอยปิดสถานะเพื	อทาํกาํไร อย่างไรก็ตาม หากราคาสามารถขึ �นไปยืนเหนือ
บรเิวณ 1,738 ดอลลารต์อ่ออนซใ์หท้ยอยลดสถานะลงเพื	อควบคมุความเสี	ยง 
Open New  พิจารณาบรเิวณแนวรบั 1,713-1,704 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจงัหวะ
ซื �อเก็งกาํไรระยะสั�น (ตดัขาดทนุหากหลุด 1,676 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะที	แนว
ตา้นประเมินไวใ้นบริเวณ 1,738 ดอลลารต์่อออนซห์ากไม่ผ่านโซนดงักล่าวใหปิ้ด
สถานะซื �อเพื	อทาํกาํไร แตถ่า้ผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 
 

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 



 

 

 (+) ร มว.ก ล าโห ม ฟิ ลิป ปิ น ส ์ค าดจีน ก ําลังข ยายเข ตก าร คร อ บ คร อ งพ ืOน ท ี�ท ะเลจีน ใต้  สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินสเ์ปิดเผยวา่จีนกาํลงัพยายามขยายพื�นที	การครอบครองในทะเลจีนใต ้สงัเกตไดจ้ากการที	มีเรือของจีนปรากฎใหเ้หน็มากขึ �น
ในบริเวณนี�  รฐัมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส ์เดลฟิน ลอเรนซานา ใหส้ัมภาษณ์กับสาํนักข่าวรอยเตอรใ์นวนัอาทิตย ์ที	กองบญัชาการใหญ่ของกองทัพ
ฟิลิปปินสใ์นกรุงมะนิลา เกี	ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใตใ้นปัจจุบนั  “การปรากฎตวัของเรือของกองทพัจีนอย่างต่อเนื	องทางตะวนัตกของทะเล
ฟิลิปปินส ์แสดงใหเ้หน็ถงึจดุประสงคข์องจีนในการขยายการครอบครองน่านนํ�าในบรเิวณนั�น” รฐัมนตรีลอเรนซานากล่าว พรอ้มชี�วา่จีนเคยทาํกิจกรรม
แบบเดียวกันนี�มาแลว้หลายครั�งในเขตน่านนํ�าของฟิลิปปินส ์ซึ	งถือเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ  เมื	อสองวนัที	แลว้ รฐัมนตรี
กลาโหมของฟิลิปปินสไ์ดเ้รียกรอ้งใหเ้รือของจีนออกจากพื�นที	แนวปะการงัวทิซนั หรือที	ฟิลิปปินสเ์รียกว่า แนวปะการงัจูเลี	ยน เฟลิเป้ ซึ	งอยู่ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 200 ไมลข์องฟิลิปปินส ์อย่างไรก็ตาม ทางการจีนยืนยนัว่าเรือที	ทอดสมอบรเิวณแนวปะการงัดงักล่าวนั�นพยายามหลบจากคลื	นลมแรง
กลางทะเล และไม่มีทหารประจาํการบนเรือ  ต่อมาเมื	อวนัเสาร ์รฐัมนตรีลอเรนซานาระบวุา่ มีเรือจีนอีก 44 ลาํที	อยู่ในบรเิวณเดียวกนั แมส้ภาพอากาศ
บริเวณนั�นจะดีขึ �นแลว้ก็ตาม  ดา้นสถานทตูจีนในกรุงมะนิลา ตอบกลบัว่า เป็นเรื	องปกติทกุอย่างที	เรือจีนจะทาํการประมงและหลบคลื	นลมในบรเิวณ
แนวปะการงันั�น และไม่มีใครหรือประเทศใดมีสิทธิหา้มการทาํกิจกรรมลกัษณะนี� 

 (-) ฝร ั�งเศส คาดปีนีOข าดดุล 9%-หนีOสาธารณะแตะ 118% ร ับผลกระทบโควิดรอบใหม่ สาํนักข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า รัฐบาลฝรั	งเศสได้
คาดการณ์วา่ฝรั	งเศสจะขาดดลุงบประมาณในปีนี�ที	ระดบั 9% เมื	อเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP) ซึ	งสูงกว่าคาดการณก่์อนหนา้นี�
ซึ	งอยู่ที	ระดบั 8.5% หลงัรฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นสปัดาหที์	ผ่านมา เนื	องจากกาํลงัเผชิญกบัการระบาดของไวรสัโควิด-19 รอบใหม่ 
การปรบัเพิ	มคาดการณ์ในครั�งนี � เกิดขึ �นหลงัจากที	รฐับาลไดป้รบัลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ จากเดิมที	คาดวา่จะขยายตวัที	ระดบั 6% ลงสู่
ระดบั 5% นอกจากนี�รฐับาลยงัไดป้รบัเพิ	มเป้าหมายหนี�สาธารณะในปีนี�จากเดิมซึ	งอยู่ที	ระดบั 115% มาอยู่ที	ระดบั 118% และอาจเพิ	มสูงถึง 122% 
ในเดือน ธ.ค.64 ทั�งนี � ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั	งเศสไดทุ้่มงบประมาณหลายพนัลา้นยูโร เพื	อกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือผูไ้ดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ	งรฐับาลฝรั	งเศสตั�งเป้าที	จะควบคมุการระบาด โดยไม่ตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื	อใหเ้ศรษฐกิจของ
ประเทศขบัเคลื	อนไดอี้กครั�ง ก่อนที	ฝรั	งเศสจะเผชิญกบัการระบาดรอบใหม่และทาํใหย้อดผูต้ดิเชื �อเพิ	มขึ �นอย่างมากในช่วงไม่กี	สปัดาหที์	ผ่านมา 

 (-) จ ีนดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเพ ิ�มข ึOนกว่า 80% ในปี 2563  สาํนกังานปรวิรรตเงินตราแห่งรฐัของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า จีนดงึดดูเงินลงทุน
จากต่างประเทศมลูค่า 5.2 แสนลา้นดอลลารใ์นปี 2563 เพิ	มขึ �น 81% เมื	อเทียบรายปี  ขณะเดียวกนัตลาดหลกัทรพัยข์องจีนมีเงินทนุจากต่างประเทศ
ไหลเขา้สุทธิ 2.547 แสนลา้นดอลลาร ์ปรบัตวัขึ �น 73% เมื	อเทียบรายปี ส่วนเม็ดเงินทนุที	ไหลเขา้สู่พนัธบตัรจีนปรบัตวัขึ �น 86% จากปีก่อนหนา้ แตะที	 
1.9 แสนล้านดอลลาร ์และเม็ดเงินที	ไหลเขา้สู่ตราสารทุน 6.41 หมื	นลา้นดอลลาร ์เพิ	มขึ �น 43% เมื	อเทียบรายปี  รายงานระบุว่า การขยายตวัของ
เงินทนุต่างประเทศในตลาดหลกัทรพัยจี์นนั�น เป็นผลมาจากการที	เศรษฐกิจจีนมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึ �น รวมถึงนโยบายทางการเงินที	เหมาะสม และการ
เปิดกวา้งในตลาดการเงิน 

 (-) นิกเกอ ิปิดพุ่ง 235.25 จุด ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกในวนันี� หลังสหรฐัเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาค
เกษตรพุ่งขึ �นเกินคาดในเดือนมี.ค. ซึ	งทาํใหน้ักลงทุนมีความหวงัเกี	ยวกับการฟื�นตวัของเศรษฐกิจทั	วโลกและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน  
สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดที	 30,089.25 จุด เพิ	มขึ �น 235.25 จุด หรือ +0.79% โดยนิกเกอิปิดที	ระดบัสุงสุดนบัตั�งแตว่นัที	 18 มี.ค.ปีนี �  
หุน้ที	ปรบัตวัขึ �นในวนันี�นาํโดยหุน้กลุ่มขนส่งทางทะเล กลุ่มธนาคาร และกลุ่มบริษัทหลกัทรพัย ์ กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยเมื	อวนัศุกรว์่า ตวัเลข
การจา้งงานนอกภาคเกษตรของสหรฐั พุ่งขึ �น 916,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ	งเป็นการเพิ	มขึ �นมากที	สุดนบัตั�งแต่เดือนส.ค. 2563 ขณะที	บรรดานัก
เศรษฐศาสตรซ์ึ	งไดร้บัการสาํรวจโดยรอยเตอรค์าดไวว้า่ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ	มขึ �น 647,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค.  ส่วนอตัราการ
วา่งงาน ลดลงสู่ระดบั 6.0% ในเดือนมี.ค. จาก 6.2% ในเดือนก.พ. 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปปิดทาํการวันนีO (5 เม.ย.) เนื�องในวัน Easter Monday 
 
 

      ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัOงก่อน 

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  
 

60.3 60.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนมี.ค.  
 

58.3 55.3 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั	งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.  
 

-0.5% 2.6% 

วนัองัคารที	 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารจาก Caixin  
 

52.2 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื	อมั	นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

6.8 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.94M 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 

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

 
 

 


