
 

08 April 2021 

สรุป นายเจมี	 ดีมอน ประธานเจา้หนา้ที	บรหิาร (CEO) JPMorgan ไดแ้สดงความเชื	อมั	นว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะกลบัมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลงัจากที	โครงการฉีดวคัซีนประสบความสาํเร็จ
และสถานการณก์ารระบาดเริ	มคลี	คลาย ทาํใหเ้ขามองเหน็แนวโนม้ในทศิทางบวกสาํหรบัการเตบิโตของเศรษฐกิจสหรฐัและคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตวัอย่างเตม็รูปแบบในปี 2023 ขณะที	
มาตรการช่วยเหลือของทางรฐับาลจะทาํใหอ้ัตราว่างงานภายในประเทศลดลง ความหวังดงักล่าว ส่งผลใหมี้แรงขายทองคาํเมื	อราคาปรบัตวัขึ Cน อย่างไรก็ดี รายงานการประชุมเฟด
ประจาํเดือนมี.ค.ที	ผ่านมา บ่งชีCว่าเฟดจะยงัคงผ่อนคลายนโยบายการเงินตอ่ไป แมเ้ศรษฐกิจสหรฐัฟืCนตวัไดดี้ แตย่งัไม่เขา้สู่เปา้หมายของเฟด จึงช่วยหนนุราคาทองคาํเอาไว ้ ดงันัCนแนะนาํ
จบัตา ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวล ประธานเฟด มีกาํหนดจะหารือเกี	ยวกับเศรษฐกิจโลกในการประชมุ IMF เวลา 23.00 น.ตามเวลาไทยคืนนีC เพื	อประเมินมมุมองของประธานเฟดที	
มีต่อเศรษฐกิจสหรฐั และใชห้าสญัญาณการดาํเนินนโยบายของเฟดเพิ	มเติม  เบื Cองตน้ ราคาทองคาํแกว่งตวัในกรอบลกัษณะค่อยๆขยบัขึ Cน แต่ยงัไม่สามารถ Breakout แนวตา้นสาํคญั
บรเิวณ 1,749-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ปได ้จงึมีแรงขายสลบัออกมา แนะนาํรอซื Cอหากการย่อตวัไม่หลดุแนวรบั 1,721-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และขายทาํกาํไรหากราคาไม่ผ่านแนวตา้น
ที	ประเมินไวข้ึ Cนตอ่ทดสอบแนวตา้นถดัไปโซน 1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

08/04/2021 15:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,737.30 1,744.26 6.96 0.40 

Spot Silver ($) 25.11 25.29 0.18 0.72 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,910 26,090 180 0.69 

Gold Online Futures (GOM21)  1739.90 1747.00 7.10 0.41 

Silver Futures (SVFM21)  25.10 25.39 0.29 1.16 

ดชันดีอลลาร ์ 92.42 92.29 -0.14 -0.15 

เงนิบาท (฿/$) 31.37  31.43  0.06  0.19  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองคาํแกว่งตัวในกรอบลักษณะค่อยๆขยับขึ Cน แต่หาก
ตลอดวนัราคาทองคาํยงัไมส่ามารถฝ่าแนวตา้นบรเิวณ 1,749-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ์
ไดย้ังคงตอ้งระวังแรงขายทาํกาํไรที	อาจสลับออกมาเป็นระยะ แต่หากแรงขายอยู่ใน
ระดับจาํกัดโดยการย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์นักลงทุน
สามารถเขา้ซื Cอเลน่สัCนในกรอบแนวรบัแนวตา้นไดเ้ชน่เดิม 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะหากราคาดีดตัวไม่สามารถขึ Cนไปยืนเหนือแนวตา้นบริเวณ 
1,749-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ เพื	อรอซื CออีกครัCงเมื	อราคาย่อตวัลงมายืนเหนือแนวรบั 
1,721-1,717ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดอ้ยา่งแข็งแกรง่ 
Short Position หากราคาปรบัตวัลงมาไม่หลดุแนวรบั 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ์
ใหปิ้ดสถานะ แต่หากหลุดบริเวณดังกล่าวสามารถถือต่อเพื	อรอปิดสถานะที	แนวรบั
ถดัไป แตห่ากราคาขึ Cนไปยืน 1,759 ดอลลารต์อ่ออนซใ์หต้ดัขาดทนุสถานะขาย 
Open New  จบัตาแนวรบับริเวณ 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคายืนเหนือ
บรเิวณดงักลา่วได ้สามารถเขา้ซื Cอเก็งกาํไรระยะสัCน และทยอยขายทาํกาํไรหากราคาดีด
ตวัขึ Cนแต่ไม่สามารถผ่านบริเวณแนวตา้น 1,749-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์(สถานะซื Cอ
ตดัขาดทนุ 1,717 ดอลลารต์อ่ออนซเ์พื	อถอยจดุซื Cอออกไป)  
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 



 

 

 (+) จีน เตือ นตอ บโต้หากสหรัฐฯ  ควํ�าบาตร โอลิมปิกฤดูหนาวท ี�กรุงปักกิ�งปีหน้า เมื	อวนัพุธ สาํนักข่าว The Associated Press รายงานว่า 
รฐับาลจีนเตือนสหรฐัฯ ไม่ใหค้ว ํ	าบาตรการแข่งขนัโอลิมปิกฤดหูนาวในปีหนา้ที	จะจดัขึ Cนที	กรุงปักกิ	ง หลงัรฐับาลสหรฐัฯ หารือกบัประเทศพนัธมิตร เพื	อ
รว่มมือแสดงจดุยืนต่อตา้นการละเมิดสิทธิมนษุยชนของจีน  จา้ว ลี	เจียน โฆษกกระทรวงการตา่งประเทศของจีน ปฏิเสธวา่จีนไม่ไดล้ะเมิดชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพันธุใ์นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ์และเตือนว่า จีนจะ “ตอบโตอ้ย่างตรงไปตรงมา” หากมีการควํ	าบาตรการแข่งขันโอลิมปิกดงักล่าว  
นายจา้วระบุว่า การทาํใหก้ารแข่งขนักีฬาเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นการทาํลายกฎบตัรโอลิมปิกและผลประโยชนข์องนกักีฬาจากทกุประเทศ และ
ประชาคมนานาชาติรวมทัCงคณะกรรมการโอลิมปิกของสหรฐัฯ จะไม่ยอมรบัการควํ	าบาตรนีC  ทัCงนี C กลุ่มเคลื	อนไหวเพื	อสิทธิมนษุยชนประทว้งตา่งๆ ได้
ต่อตา้นการเป็นเจา้ภาพการจัดโอลิมปิกฤดหูนาวของจีนที	จะเริ	มขึ Cนในเดือนกุมภาพันธ์ปีหนา้ โดยเรียกรอ้งใหมี้การควํ	าบาตรหรือใชม้าตรการอื	น ๆ 
เพื	อเนน้ยํCาถึงขอ้กล่าวหาที	จีนละเมิดชาวอุยกูร ์ชาวทิเบต และชาวฮ่องกง  กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ ระบุว่า การควํ	าบาตรโอลิมปิกฤดหูนาว
อาจเป็นหนึ	งในทางเลือกที	สหรฐัฯ เลือกใช ้อย่างไรก็ตาม เจา้หนา้ที	ระดบัอาวโุสของสหรฐัฯ รายหนึ	ง ระบวุ่า ยงัไม่มีการหารือถึงการควํ	าบาตรดงักล่าว 
โดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกสหรฐัฯ เคยระบกุ่อนหนา้นีCวา่ ไม่เหน็ดว้ยกบัการควํ	าบาตรนีC 

 (+) อ ิหร ่านเดินหน้าเพ ิ�มสมรรถนะยูเร เนียมตอบโต้มาตรการควํ�าบาตรของสหรัฐ  สาํนกัข่าวสาธารณรฐัอิสลาม (IRNA) รายงานว่า นายอาลี 
อัคบาร ์ซาเลฮี ผู้อาํนวยการองค์การพลังงานปรมาณูแห่งอิหร่าน (AEOI) ประกาศว่า อิหร่านได้เพิ	มสมรรถนะยูเรเนียมเป็น 16,500 SWUs 
(separative work units)  AEOI เปิดเผยว่า อิหร่านมีแผนการที	จะเพิ	มสมรรถนะยูเรเนียมถึง 190,000 SWU  ทัCงนี C SWU เป็นหน่วยวดัมาตรฐานของ
ความพยายามในการแยกไอโซโทปของยูเรเนียมในระหว่างกระบวนการเสรมิสมรรถนะ โดย 1 SWU เทียบเท่ากบัส่วนที	แยกออกมา 1 กิโลกรมั  นาย
อาลี อคับาร ์ซาเลฮีระบุวา่ การเสริมสมรรถนะยูเรเนียม 20% นัCน อาจสูงถึง 120 กิโลกรมัในหนึ	งปี  กระบวนการเสรมิสมรรถนะยเูรเนียมที	ระดบั 20% 
เริ	มตน้ขึ Cนเมื	อวนัจนัทร ์4 ม.ค.ที	ผ่านมา โดยเป็นส่วนหนึ	งของกลยุทธเ์พื	อรบัมือกบัการควํ	าบาตร (Strategic Action Plan to Counter Sanctions) ซึ	ง
ไดร้บัการอนมุตัจิากรฐัสภาอิหรา่นในเดือนธ.ค. 2563 

 (+) เงินบาท ‘อ ่อนค่า 4%’ มากสุดรอบคร ึ�งปี  เหตุรายได้ท ่องเท ี�ยวหด ฉุดดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลคร ัZงแรก นับจากไตรมาส 3 ปี  2557   
คา่เงินบาทกลายเป็นสกลุเงินที	อ่อนคา่มากที	สดุในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นไตรมาสแรกของปี สาเหตหุลกัมาจากไม่มีเงินไหลเขา้ในภาค
การทอ่งเที	ยว  สาํนกัข่าว Nikkei Asia รายงานโดยอา้งอิงจาก Refinitiv Data ระบุวา่ ค่าเงินบาทอ่อนคา่ 4% มาอยู่ที	 31.24 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐั ซึ	ง
อ่อนค่ามากที	สุดเมื	อเทียบกับประเทศเพื	อนบา้น ขณะที	 7 เมษายน เงินบาทยังอ่อนค่าจนทาํระดบัต ํ	าสุดรอบครึ	งปี  ตามรายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ปัจจยัพืCนฐานทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโนม้อ่อนแอ โดยประเทศไทยขาดดลุบญัชีเดนิสะพดั 1.4 พนัลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 4/63 จาก
การเกินดลุ 6.6 พนัลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 3/63 และเกินดลุ 11.5 พนัลา้นดอลลารใ์นไตรมาส 1/63 ซึ	งนบัเป็นครัCงแรกที	เศรษฐกิจที	ใหญ่เป็นอนัดบั 2 
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้าดดลุ นบัตัCงแตไ่ตรมาส 3/57  

 (-)  JP Morgan คาดศก.สหรัฐฯกลับมาเติบโตในปี66 หากควบคุมโควิดระบาดสําเร ็จ สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า เจมี	 ดีมอน ประธาน
เจา้หนา้ที	บริหาร (CEO) JPMorgan  ไดแ้สดงความเชื	อมั	นว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯจะกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะเวลาอันใกลนี้Cเนื	องจากการ
ตอบสนองที	รวดเร็วของรฐับาลที	มีต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เจมี	 ดีมอน กล่าวว่าตวัเขามีขอ้สงสยัเล็กนอ้ยว่าการออมเงินส่วนเกิน การใช้
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหม่ และการเรียกเก็บเงินภาษีเพิ	มขึ Cนสาํหรบัการสรา้งโครงสรา้งพืCนฐานใหม่ จะสามารถฟืCนฟเูศรษฐกิจสหรฐัไดห้รือไม่ 
แตห่ลงัจากที	โครงการฉีดวคัซีนประสบความสาํเรจ็และสถานการณก์ารระบาดเริ	มคลี	คลาย ทาํใหเ้ขามองเหน็แนวโนม้ในทศิทางบวกสาํหรบัการเตบิโต
ของเศรษฐกิจสหรฐัฯและคาดวา่เศรษฐกิจจะขยายตวัอย่างเตม็รูปแบบในปี 2566 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับเฟดประกาศผ่อนคลายการเงินต่อ   ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตวัขึ CนในวนันีC ทะยานสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ ์
ขานรบัความเชื	อมั	นของนกัลงทนุที	วา่เศรษฐกิจโลกจะกลบัมาฟืCนตวั หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุและใหค้าํมั	นวา่จะ
ใชน้โยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟืCนตวัอย่างยั	งยืน  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีCที	ระดบั 434.88 จุด เพิ	มขึ Cน 0.56 
จดุ หรือ +0.13%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีCที	 15,236.44 จดุ เพิ	มขึ Cน 60.08 จดุ หรือ +0.40% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั	งเศส
เปิดตลาดวนันีCที	 6,153.36 จดุ เพิ	มขึ Cน 22.7 จดุ หรือ +0.37% 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัZงก่อน 

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 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 ้

 
 

 


