
 

 

 

 

   

1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

สรุป   เชา้นี �ราคาทองคาํขึ �นทาํระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,735 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แมว้า่ตวัเลขสหรฐัเมื*อคืนที*ผา่นมาจะแขง็แกรง่ โดย ISM เปิดเผยวา่ ดชันีภาคบรกิารของ
สหรฐัพุ่งขึ �นสู่ระดบั 63.7 ในเดือนมี.ค. ซึ*งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ แต่ดอลลารก์ลบัอ่อนค่าลง ส่วนหนึ*งนักวิเคราะหก์ล่าวว่าสภาพคล่องในระดบัตํ*าใน
หลายๆส่วนของโลกในช่วงวนัหยุดเทศกาลอีสเตอรท์าํใหด้อลลารมี์แนวโนม้ที*จะอ่อนค่าเกินความจริง  อีกดา้นหนึ*ง ขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัที*แข็งแกรง่กระตุน้ใหน้ัก
ลงทนุตอ้งการซื �อสินทรพัยเ์สี*ยงมากขึ �น และขายดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยัออกมา  อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํปรบัตวัขึ �นไดไ้มไ่กล เพราะยงัไมมี่ปัจจยับวกใหม่
ที*เด่นชดัเขา้มาหนุนราคาทองคาํ  ขณะที*นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั  กล่าวว่า  ในการเขา้รว่มการประชุมประจาํปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) และธนาคารโลกในสปัดาหนี์ � ตนจะผลกัดนัการเขา้ถึงวคัซีนโควิด-19 ของประเทศตา่งๆ รวมทั�งสนบัสนนุการฟื�นตวัที*แข็งแกรง่ของเศรษฐกิจโลก บั*นทอนความ
ตอ้งการทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  ราคาทองคาํจึงเผชิญแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาเป็นระยะเมื*อราคาปรบัตวัขึ �น ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคา
ทองคาํพยายามขึ �นไปทดสอบเหนือ 1,738 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากสามารถยืนเหนือบรเิวณดงักลา่วได ้มีแนวโนม้ขึ �นทดสอบ 1,755-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้
ไม่สามารถปรบัขึ �นได ้จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ โดยแนวรบัระยะสั�นจะอยู่ที* 1,717 และแนวรบัถดัไปจะอยู่บริเวณ 1,769 ดอลลารต์่อออนซ ์ สาํหรบักลยุทธ์
การลงทุน แนะนาํเขา้ซื �อหากสามารยืนเหนือ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยตดัขาดทุนหากไม่สามารถยืนเหนือ 1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์สาํหรบัการขายทาํกาํไร
พิจารณาหากราคาไมผ่า่นบรเิวณ 1,755-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื*อรอซื �อเลน่สั�นหากราคาออ่นตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรบัได ้
 

                     เน้นทาํกาํไรระยะสั�นจากการท ี�ราคาแกว่งตัว

ค่อ ยๆ ปรับตัวข ึ�น  แ ต่จ ําเป็นต้อ งตั�งจุดท ําก ําไร แ ละจุดตัด

ข าด ทุน  โด ยอ าจ ร อ ซ ื�อ ใน โซ น  1,717 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์  

(ตัดขาดทนุหากราคาหลุด 1,717 ดอลลารต์่อออนซ)์ 

 

06 เมษายน 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
06/04/2564 11:22 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,727.10 1,734.05 6.95 0.40 

Spot Silver ($) 24.87 24.89 0.02 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 31.32 31.35 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,650 25,700 50 0.19 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.25 62.60 0.35 0.56 

ดชันดีอลลาร ์ 92.57 92.69 0.12 0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.1811 1.1805 0.00 -0.05 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ปธน.ไบเดน เล็งปร ับข ึ�นภาษีนิตบิุคคล-นํารายได้มาหนุนแผนปรับปรุงโครงสร ้างพ ื�นฐานประเทศ  ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เริ*มพิจารณา
แผนปรบัขึ �นอตัราภาษีนิติบุคคลเพื*อหารายไดเ้พิ*มเติมมาสนบัสนนุการพฒันาปรบัปรุงโครงสรา้งพื�นฐานของประเทศที*ตอ้งการงบประมาณ 2.3 ลา้น
ลา้นดอลลาร ์ขณะที*มีรายงานข่าวว่า บริษัทขนาดยกัษใ์หญ่และมีชื*อเสียงหลายสิบแห่งนั�นสามารถจดัการรายงานระบบการเงินของตนจนไม่ตอ้งเสีย
ภาษีใหก้ับรฐัเลยในปีที*ผ่านมา แจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรฐัฯ กล่าวในวนัจันทรว์่า ระบบภาษีขั�นต ํ*าโลก ที*รฐับาลกาํลัง
พิจารณาจะบงัคบัใชน้ั�น จะมีผลกบับริษัทขา้มชาติโดยไม่ดูว่าที*ทาํการใหญ่ของบริษัทนั�นๆ ตั�งอยู่ที*ใด เพื*อป้องกนัไม่ใหร้ฐับาลประเทศอื*นๆ นาํเรื*อง
ภาษีมาใชแ้ข่งขันดว้ยการปรบัลดอัตราภาษีเพื*อดึงดูดธุรกิจใหไ้ปลงทนุในประเทศของตน ทั�งนี � ปธน.ไบเดน กล่าวไวว้่า จะมีการปรบัอัตราภาษีนิติ
บคุคลขึ �นจากรอ้ยละ 21 เป็นรอ้ยละ 28 หลงัจากที*รฐับาลชดุของอดีตประธานาธิบดี โดนลัด ์ทรมัป์ ปรบัลดอตัราภาษีนี�ลงมาจากระดบัรอ้ยละ 35 เมื*อ
ปี ค.ศ.2017 รมต.เยลเลน ยํ�าว่า ความสามารถในการแข่งขนันั�นควรจะเป็นเรื*องของความสามารถของบรษัิทที*มีที*ทาํการใหญ่ในสหรฐัฯ แข่งกบับรษัิท
อื*นๆ ผ่านการควบรวมกิจการมากกวา่ ขณะที* นโยบายภาษีนั�นเป็นเรื*องของรฐับาลต่างๆ ที*จะดาํเนินการใหมี้ระบบภาษีที*มีเสถียรภาพ และเอื �อใหมี้
การจดัเก็บรายไดม้ากเพียงพอเพื*อนาํไปลงทนุในสิ*งที*จาํเป็นต่อสาธารณะและเพื*อใชร้บัมือกบัวกิฤตต่างๆ อย่างไรก็ตาม สมาชิกรฐัสภาสงักดัพรรครี
พบัลิกนัไดอ้อกมาออกมาวจิารณแ์ผนการดงักล่าวของรฐับาลชดุปัจจุบนัวา่ มีตน้ทนุที*แพงเกินไป และไม่ไดมุ้่งที*จะสรา้งและซ่อมแซมถนนและสะพาน
ตา่งๆ เพียงอย่างเดียวเหมือนที*ปฏิบตัิกนัมา รายงานข่าวระบุว่า สมาชิกพรรครีพบัลิกนัเตรียมที*จะคดัคา้นการปรบัขึ �นภาษีกนัแลว้ ซึ*งรวมถึงแผนการ
ของปธน.ไบเดน ที*จะเรียกเก็บภาษีจากผูที้*มีฐานะร ํ*ารวยมากๆ ที*มีรายไดม้ากกวา่ 400,00 ดอลลารต์อ่ปีดว้ย 

 (-) ดอลลอ์ ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก เหตุนักลงทุนขายดอลลซ์ ื�อสินทร ัพยเ์สี�ยง ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื*อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขาย
ที*ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื*อคืนนี� (5 เม.ย.) เนื*องจากนักลงทุนตอ้งการซื �อสินทรพัย์เสี*ยงมากขึ �น และไดข้ายดอลลารซ์ึ*งถือเป็นสินทรพัย์
ปลอดภัยออกมา ดชันีดอลลาร ์ซึ*งเป็นดชันีวดัความเคลื*อนไหวของดอลลารเ์มื*อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.44% สู่ระดับ 
92.5952 เมื*อคืนนี� ยูโรแข็งค่าเมื*อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที*ระดบั 1.1810 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1762 ดอลลาร,์ เงินปอนดแ์ข็งค่าขึ �นแตะที*ระดับ 
1.3902 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3819 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7652 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7599 ดอลลารส์หรฐั 
บรรดานักลงทุนจับตารายงานการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประจาํเดือนมี.ค. ซึ*งมีกาํหนดเผยแพร่ในวนัพุธนี� เพื*อหาสัญญาณบ่งชี�ทิศทาง
อตัราดอกเบี �ยของเฟด หลงัจากที*คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติเอกฉนัทค์งอตัราดอกเบี �ยระยะสั�นที*ระดบั 0.00-0.25% 
ในการประชมุเมื*อวนัที* 16-17 มี.ค.ที*ผ่านมา และส่งสญัญาณวา่จะไม่มีการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยจนถงึปี 2566 

 (-) นายกฯญี�ปุ่ นฉ ีดวัคซ ีน ป้องกันโควิดเข ็มท ี� 2 ก่อนเดินทางไปเยือนสหรัฐ นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญี*ปุ่ นไดเ้ขา้รบัการฉีดวัคซีน
ปอ้งกนัโรคโควิด-19 เข็มที* 2 ของบรษัิทไฟเซอร ์อิงคที์*โรงพยาบาลแหง่หนึ*งในกรุงโตเกียวในวนันี� เพื*อเตรียมพรอ้มสาํหรบัการเดนิทางไปเยือนสหรฐัใน
สปัดาหห์นา้ซึ*งจะเขา้พบปะกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดน เจา้หนา้ที*สาํนกันายกรฐัมนตรีญี*ปุ่ นเปิดเผยว่า นายซูงะ วยั 72 ปี มีสุขภาพดีหลงัเขา้รบัการ
ฉีดวคัซีนเข็มที* 2 โดยเขาฉีดเข็มแรกในช่วงกลางเดือนมี.ค.ที*ผ่านมา รฐับาลญี*ปุ่ นและสหรฐัไดต้กลงที*จะดาํเนินการล่วงหน้าเพื*อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างที*นายซูงะเดินทางเยือนสหรฐั โดยสมาชิกทั�งหมดในคณะเดินทางและคณะสื*อที*ติดตามจะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน
ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง ทั�งนายซูงะ และนายไบเดน วยั 78 ปี ต่างก็มีความเสี*ยงที*จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื �อโควิด-19 เนื*องจากมีอายุมาก โดยป
ธน.ไบเดนไดฉี้ดวคัซีนของไฟเซอรค์รบ 2 โดสแลว้ก่อนเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีในเดือนม.ค.ที*ผ่านมา  

 (-) ภาคบร ิการจีนฟื� นตัวต่อ เนื�องในเดือนมี.ค. การจ้างงาน-ความเช ื�อมั�นเพ ิ�ม  ภาคบริการของจีนขยายตวัมากขึ �นในเดือนมี.ค. ขณะที*บริษัท
ตา่งๆ จา้งพนกังานมากขึ �น และความเชื*อมั*นทางธุรกิจพุ่งขึ �น แมว้่ายงัคงมีแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อก็ตาม ไฉซิน/มารกิ์ตเปิดเผยผลสาํรวจในวนันี�บ่งชี �ว่า 
ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซื �อ (PMI) ภาคบริการของจีน เพิ*มขึ �นสู่ระดบั 54.3 ซึ*งเป็นระดบัสูงสุดนับตั�งแต่เดือนธ.ค. 2563 จากระดบั 51.5 ในเดือนก.พ. 
2564 โดยดัชนี PMI ที*อยู่เหนือ 50 บ่งชี �ว่า ภาคบริการยังคงขยายตัว บริษัทต่างๆ รายงานการเพิ*มขึ �นอย่างมากของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
ยอดขายโดยรวมในรอบ 3 เดือน แต่ธุรกิจส่งออกใหม่ยงัคงหดตวั แต่เป็นการหดตวัในอตัราที*ชะลอลง ผลสาํรวจบง่ชี�ดว้ยว่า ดชันีการจา้งงานไดก้ลบัสู่
แดนบวก เนื*องจากธุรกิจตา่งๆ จา้งพนกังานเพิ*มมากกวา่ที*จะปลดพนกังานออก 
 

ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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   60.4** 60.0 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั*งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.8%** 2.6% 

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

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื*อมั*นนกัลงทนุจาก Sentix   6.8 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.91M 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* 26 มีนาคม 2564  ซึ*งอาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


