
 

09 April 2021 

สรุป  สงครามการคา้ระหว่างสหรฐั-จีน มีแนวโนม้ดาํเนินต่อไปภายใตยุ้ครฐับาล"ไบเดน"ของสหรฐั  หลังนางจีนา เรมอนโด (Gina Raimondo) รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชยส์หรฐั กลา่วว่า สหรฐัจะยงัคงสานตอ่มาตรการการคา้ที5แข็งกรา้วกบัจีน เพื5อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจอเมริกนั  ทั9งนี 9 รฐัมนตรีพาณิชย ์เรมอนโด ระบวุ่า รูปแบบ
การคา้ของจีนอยู่ในระบบที5ไม่เอื 9อต่อการแข่งขันไดอ้ย่างเสร ีมีการบีบบงัคบัและไม่ตรงไปตรงมา  ขณะที5มาตรการทางภาษีในยคุของอดีตปธน.ทรมัป์ ที5เคยถกูโจมตีในตอน
นั9น กลบัชว่ยรกัษาตาํแหน่งงานใหช้าวอเมรกินัในธุรกิจเหล็กกลา้และอลมิูเนียมไวไ้ด ้และวา่การคงอตัราภาษีกบั 66 % ของสินคา้นาํเขา้จากจีนยงัคงเป็นสิ5งที5จาํเป็น แนวโนม้
ดงักลา่วสะทอ้นความตึงเครยีดระหวา่ง 2 ประเทศมหาอาํนาจที5ยงัคงอยู ่ช่วยสรา้งแรงซื 9อเขา้พยงุราคาทองคาํไว ้  อย่างไรก็ดี หลงัจากราคาขึ 9นทดสอบระดบัสงูสดุของเดือน
มี.ค.ที5ผ่านมาบริเวณ 1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ราคาไม่สามารถยืนได ้จึงเกิดแรงขายสลับออกมา หากการย่อลงของราคาอยู่ในระดับจาํกัด สามารถยืนเหนือแนวรบั
บรเิวณ 1,743-1,734 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีโอกาสที5ราคาจะดีดตวักลบัขึ 9นไปชนกรอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั9งในโซนบรเิวณ 1,759-1,767 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

09/04/2021 15:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,755.25 1,746.20 -9.05 -0.52 

Spot Silver ($) 25.40 25.17 -0.23 -0.91 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 26,100 26,130 30 0.11 

Gold Online Futures (GOM21)  1745.90 1748.50 2.60 0.15 

Silver Futures (SVFM21)  25.37 25.30 -0.07 -0.28 

ดชันดีอลลาร ์ 92.07 92.28 0.21 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 31.40  31.42  0.02  0.06  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot:  เกิดแรงขายทาํกาํไรหลังจากราคาทดสอบ 1,759 ดอลลารต์่อ
ออนซซ์ึ5งเป็นระดบัสงูสดุของเดือนมี.ค.ที5ผ่านมา แต่หากตลอดวนัราคาพยายามทรงตวั
เหนือแนวรบั 1,743-1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคายงัมีแนวโนม้ขึ 9นทดสอบกรอบแนว
ตา้นโซน 1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรกใหร้ะวงัแรงขายที5อาจ
สลบัออกมาเพิ5ม 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  หากราคาไม่หลดุแนวรบั 1,743-1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์ สามารถถือ
สถานะซื 9อตอ่เพื5อรอปิดสถานะทาํกาํไรบรเิวณแนวตา้น 1,759-1,767 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
Short Position ทยอยปิดสถานะหากแรงขายจาํกัดและการย่อตัวลงไม่หลุด 1,743-
1,734 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่หากหลุดบริเวณดังกล่าวสามารถถือต่อเพื5อรอดูแนวรบั
ถดัไป (ลดสถานะหากราคาทาํระดบัสงูสดุใหมเ่หนือบรเิวณ 1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ 
Open New  บริเวณ  1,743-1,734 ดอลลารต์่อออนซ์หากราคารับไว้อยู่นักลงทุน
สามารถถือทองคาํต่อ เพื5อรอลุ้นทาํกําไรเมื5อราคาดีดตัวขึ 9น โดยประเมินแนวตา้น
บริเวณ  1,759-1,767 ดอลลารต์่อออนซ ์(หากหลุด 1,717 ดอลลารต์่อออนซใ์หช้ะลอ
การเขา้ซื 9อออกไป)  
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,734  1,717  1,696 

 1,767  1,783  1,800 



 

 

 (+) ร ัฐบาล ‘ไบเดน’ ร ับไม้ต่อ ‘ทร ัมป์’ ทาํสงครามการค้ากับจนี   จีนา เรมอนโด (Gina Raimondo) รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชยส์หรฐัฯ 
ในยุคของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยืนยันว่าสหรฐัฯ จะยังคงสานต่อมาตรการการคา้ที5แข็งกรา้วกับจีน ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรมัป์ เพื5อปกปอ้งแรงงานและภาคธุรกิจอเมรกินั  รฐัมนตรพีาณิชย ์เรมอนโด ระบวุ่า รูปแบบการคา้ของจีนอยู่ในระบบที5ไม่เอื 9อต่อการแข่งขนัได้
อย่างเสร ีมีการบบีบงัคบั และไม่ตรงไปตรงมา และจีนพิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่าจีนพรอ้มที5จะทาํทกุวิถีทาง ดว้ยเหตนีุ 9 เธอจงึพรอ้มจะใชท้กุเครื5องมือที5
มีเพื5อปกป้องแรงงานและธุรกิจอเมริกันจากการปฏิบติัที5ไม่ยุติธรรมของจีน  รฐัมนตรีหญิง เรมอนโด บอกดว้ยว่า มาตรการทางภาษีในยุคของ
อดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ที5เคยถกูโจมตีในตอนนั9น กลบัช่วยรกัษาตาํแหน่งงานใหช้าวอเมรกินัในธุรกิจเหล็กกลา้และอลมิูเนียมไวไ้ด ้และ
ว่าการคงอตัราภาษีกบั 66 % ของสินคา้นาํเขา้จากจีนยงัคงเป็นสิ5งที5จาํเป็น  ขอ้มลูจากกระทรวงพาณิชยใ์นวนัพธุ ระบวุ่า ยอดขาดดลุการคา้ของ
สหรฐัฯ เพิ5มขึ 9น 11.4% ในเดือนกมุภาพนัธที์5ผ่านมา  ขณะที5การสาํรวจจากศนูยวิ์จยัพิว เมื5อปีก่อน พบว่า ชาวอเมริกนัในวยัผูใ้หญ่ราว 9 ใน 10 
มองว่า จีนคือคู่แข่งหรือศัตรู มากกว่าคู่คา้ของสหรฐัฯ จากความกังวลเรื5องอิทธิพลดา้นเทคโนโลยี การโจมตีบนโลกไซเบอรข์องจีนต่อชาติ
ตะวนัตก การที5จีนขาดความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และการสูญเสียตาํแหน่งงานในสหรฐัฯ จากการพึ5งพาสินคา้นาํเขา้จากจีน  ทั9งนี 9 จีนเป็น
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก และคาดกนัว่าจีนจะแซงหนา้สหรฐัฯ และขึ 9นมาเป็นอนัดบั 1 ของโลกได ้ภายในปลายทศวรรษนี9 
หรอืภายในตน้ครสิตทศวรรษที5 2030 

 (-) ออสเตรเลียเตร ียมสั�งซ ื Qอวัคซ ีนต้านโควิดจากไฟเซอร เ์พ ิ�มอ ีก 20 ล้านโดส  นายสก็อต มอรร์สินั นายกรฐัมนตรีออสเตรเลียเปิดเผยใน
วนันี 9ว่า ออสเตรเลียเตรยีมสั5งซื 9อวคัซนีป้องกนัโรคโควิด-19 ของบรษัิทไฟเซอรเ์พิ5มอีก 20 ลา้นโดส  ทั9งนี 9 ออสเตรเลียไดแ้นะนาํใหผู้ที้5มีอายตุ ํ5ากว่า 
50 ปีฉีดวคัซนีของบริษัทไฟเซอรแ์ทนวคัซนีของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้ หลงัมีรายงานพบความเชื5อมโยงกบัการเกิดภาวะลิ5มเลือดอดุตนัจากการ
ฉีดวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้  ในปีที5ผ่านมา ออสเตรเลียไดส้ั5งซื 9อวคัซีนจากบริษัทไฟเซอรจ์าํนวน 20 ลา้นโดส อย่างไรก็ตาม หลังจากไดร้บั
คาํแนะนาํดา้นวคัซีนล่าสดุ นายมอรร์ิสนักล่าวว่า ออสเตรเลียจะเพิ5มคาํสั5งซื 9อจากเดิมเป็น 2 เท่า โดยจะมีการส่งมอบวคัซีนล็อตล่าสดุนี 9ในไตร
มาส 4 ของปีนี 9 

 (-) จบัตา `อ ีลอน มัสก ์̀  อาจจ่ายค่าเช ่าโชวร์ ูม Tesla ด้วย"บติคอยน"์   'อีลอน มสัก'์ อาจจ่ายบิตคอยนส์าํหรบัค่าเช่าโชวรู์มรถยนต ์Tesla 
ถงึแมว่้าจะยงัไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากตวัเขาเอง แต่มีข่าวล่าสดุเมื5อวนัพธุเกี5ยวกบัความรว่มมือของบรษัิทอสงัหารมิทรพัย ์Caruso 
Properties แห่งลอสแอนเจลิส กับเว็บเทรดคริปโทอย่าง Gemini ของคู่แฝดวิงเคลวอส  หลังความร่วมมือครั9งนี 9 Caruso จะรบัชาํระเงินดว้ย 
Bitcoin สาํหรบัการชาํระค่าเช่าอสังหาริมทรพัยต่์างๆ และ L.A Times ก็ไดร้ายงานว่า ขอ้ตกลงของ Caruso กับ Gemini ยังเห็นว่า Caruso 
เปลี5ยนทรพัยส์ินของบรษัิทประมาณ 1% เป็นบติคอยนอ์ีกดว้ย ทั9งนี 9 Caruso เป็นเจา้ของหา้ง Americana at Brand ในรฐัแคลิฟอเนียรที์5เทสลามี
การเปิดโชวรู์มอยู่ ซึ5งอีลอน มสัก ์ก็ไดถ้กูพิสจูแลว้ว่าเป็นหนึ5งในผูบ้กุเบกิการใชค้ริปโท ในหมู่มหาเศรษฐีที5จะบอกว่าบา้ก็ไม่ผิด หลงัจากที5เขาได้
บติคอยนม์าในมลูค่า 1.5 พนัลา้นเหรยีญ และเริ5มรบัการชาํระค่าสินคา้ดว้ยบติคอยนส์าํหรบัรถยนตไ์ฟฟ้าเทสลา นั5นเพียงพอหรอืไม่ ที5จะทาํให ้อี
ลอน มสัก ์จะเริ5มจ่ายค่าเช่าดว้ยบติคอยน ์

 (+/-)  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดทรงตัว นลท.หวังเศรษฐกิจฟืQ นเร ็วแม้ยังไม่มั�นใจวัคซนี ตลาดหุน้ยโุรปเปิดแทบไม่ขยบัในวนันี 9 แต่ยงัคงมีแนวโนม้
ว่าจะปรบัตัวขึ 9นอีกในรอบสัปดาหนี์9ซึ5งเป็นการปรบัตัวขึ 9นรายสัปดาหต่์อเนื5องยาวนานที5สุดในรอบกว่า 1 ปี เนื5องจากนักลงทุนมีความหวงัว่า
เศรษฐกิจจะกลบัมาฟื9นตวัไดเ้รว็ ซึ5งไดช่้วยบดบงัปัจจยัลบที5เกิดจากความไม่มั5นใจในแผนการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 ของหลายประเทศใน
ยโูรโซน ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี 9ที5ระดบั 436.67 จดุ ลดลง 0.19 จดุ หรือ -0.04% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันี 9ที5 
15,198.14 จดุ ลดลง 4.54 จดุ หรอื -0.03% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั5งเศสเปิดตลาดวนันี 9ที5 6,171.60 จดุ เพิ5มขึ 9น 5.88 จดุ หรอื +0.10% 
 
 

      ท ี�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัQงก่อน 

วนัจนัทรที์5 5 เม.ย. ทั9งวนั จีน Holiday : Tomb Sweeping Day   - - 

 ทั9งวนั เยอรมนี Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 ทั9งวนั องักฤษ Bank Holiday : Easter Monday   - - 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 9อ(PMI)ภาคบรกิารขั9นสดุทา้ย   60.4** 60.0 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั5งซื 9อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.8%** 2.6% 

วนัองัคารที5 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 9อ (PMI) ภาคบรกิารจาก Caixin   54.3** 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื5อมั5นนกัลงทนุจาก Sentix   13.1** 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.37M** 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื5อมั5นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.4** 55.4 

วนัพธุที5 7 เม.ย. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 9อ(PMI)ภาคบรกิารขั9นสดุทา้ย   51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 9อ(PMI)ภาคบรกิารขั9นสดุทา้ย   49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 9อ(PMI)ภาคบรกิารขั9นสดุทา้ย   56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ9ามนัรายสปัดาห ์   -3.5M** -0.9M 

วนัพฤหสับดีที5 8 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั5งซื 9อภาคโรงงานเดือนก.พ.   1.2%** 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.5%** 1.4% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   774K** 719K 

 23.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุรที์5 9 เม.ย. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.  
 

-1.6%** -2.5% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) พื 9นฐานเดือนมี.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, ** เป็นตวัเลขจรงิที5มีการประกาศออกมา 

*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที5 02 เมษายน  2021 ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


