
  

                         ระหว่างวันราคาพยายามทรงตัวร ักษาระดับไว้ แต่ถ้า
การดีดตัวของราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดับ 1,755-1,759 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ มีโอกาสเกิดแรงขายกดดันให้ราคาปรับย่อลง โดย
ประเมินแนวร ับโซนบร ิเวณ 1,726-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลุด
จะเกิดการดดีตัวข ึ2นต่อซ ึ3งราคายังคงแกว่งตัวเพ ื3อสะสมแรงซ ื2อเช่นเดมิ 

07 เมษายน 2564 

สรุป ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัเปิดเผยว่า ผูใ้หญ่ชาวอเมรกินัทกุคนในสหรฐัจะมีสิทธิ%เขา้รบัการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควดิ-19 ภายในวนัที, 19 เม.ย.นี. ซึ,ง
ขณะนี.ชาวอเมริกนัรบัวคัซีนแลว้ 167 ลา้นโดส ในสปัดาหที์,ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี,ยการฉีดที, 3.05 ลา้นโดสต่อวนั  ซึ,งมีชาวอเมรกินัที,ฉีดวคัซีนแลว้อย่างนอ้ย 1 โด
สมากกว่าคนที,ติดโควดิ  นอกจากนี. ผูว้า่การรฐัแคลิฟอรเ์นียของสหรฐัเปิดเผยว่า รฐัแคลิฟอรเ์นียพรอ้มที,จะกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั.งอย่างเต็มที,ภายในวนัที, 
15 มิ.ย.นี . หากยงัคงมีปริมาณวคัซีนที,เพียงพอสาํหรบัฉีดใหก้บัประชาชน และจาํนวนผูป่้วยโควิด-19 ที,เขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลยงัคงทรงตวัและอยู่ใน
ระดบัต ํ,า ส่งผลใหมี้แรงขายทาํกาํไรในตลาดทองคาํสลบัออกมา   อย่างไรก็ดี ราคาทองคาํยงัสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไว ้หากแรงขายอยู่ในระดบัจาํกดัและ
ราคาสามารถยืนเหนือแนวรบับริเวณ 1,726-1,717 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้แนะนาํเขา้ซื .อเก็งกาํไรระยะสั.น ขณะที,หากการดีดตวัของราคายงัไม่สามารถยืนเหนือ
แนวตา้นระดบั 1,755-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซใ์ชเ้ป็นจงัหวะแบง่ทองคาํออกขายเพื,อทาํกาํไร 
 
 
 
 
ตารางท ี3 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

07/04/2564 15:34 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,742.60 1,738.12 -4.48 -0.26 

Spot Silver ($) 25.15 24.99 -0.16 -0.64 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.32 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,700 25,800 100.00 0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.74 62.71 -0.03 -0.05 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.31 92.37 0.06 0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.1872  1.1871  -0.0001  -0.0100  

  ท ี3มา : Aspen 

ท ี3มา : Aspen 

 

 1,717  1,696  1,676 

 1,759  1,778  1,797 

 

 



 

 

 (+) อ ังกฤษเตร ียมฉีดวัคซ ีนโมเดอรน์าวันนี2 เร ็วกว่ากาํหนดเดิม F สัปดาห ์ องักฤษจะเริ,มฉีดวคัซนีป้องกนัโควิด-19 ที,ผลิตโดยบรษัิทโมเดอร์

นา อิงคใ์นวนันี . (F เม.ย.) ซึ,งเรว็กว่ากาํหนดเดิมราวสองสปัดาห ์เพื,อเรง่สรา้งภมิูคุม้กนัต่อโรคโควิด-HI ใหไ้ดต้ามแผน ขณะที,ประชาชนยงัคงมีความ

กงัวลเกี,ยวกับวัคซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนวคัซีนในเดือนนี. นายแมตต ์แฮนค็อก รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของ

องักฤษเผยว่า วคัซีนของโมเดอรน์าจะนาํไปฉีดใหก้บัประชาชนที,อาศยัอยู่ทางฝั, งตะวนัตกของเวลส ์ทั.งนี . วคัซีนของโมเดอรน์าเป็นวคัซีนลาํดบัที, L 

ซึ,งไดร้บัอนญุาตใหใ้ชใ้นองักฤษ ถดัจากวคัซนีของแอสตรา้เซนเนกา้และไฟเซอร-์บอิอนเทค องักฤษไดส้ั,งซื .อวคัซนีจากโมเดอรน์าเป็นจาํนวน HF ลา้น

โดส ซึ,งเพียงพอสาํหรบัประชาชน M.N ลา้นคน ทั.งนี . ความสาํเร็จของโครงการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-HI ของอังกฤษเป็นผลมาจากความพยายาม

ของนายบอรสิ จอหน์สนั นายกรฐัมนตรอีงักฤษ ที,ตอ้งการผลกัดนัใหก้ลบัมาเปิดเศรษฐกิจไดภ้ายในวนัที, OH มิ.ย.นี . โดยนายจอหน์สนัตอ้งการความ

เชื,อมั,นต่อวคัซนีของแอสตรา้เซนเนกา้ ขณะที,ยโุรปยงัคงกงัวลเกี,ยวกบัผลขา้งเคียงของวคัซีน ซึ,งความกงัวลที,เกิดขึ .นส่งผลใหแ้อสตรา้เซนเนกา้และม

หาวิทยาลยัอ็อกซฟ์อรด์ตอ้งระงบัการทดลองฉีดวคัซนีในด็กเป็นการชั,วคราว 

 (-) ร ัฐแคลิฟอรเ์นียเล็งเลิกล็อกดาวน-์พร ้อมเปิดเศรษฐกิจเต็มท ี3 JK มิ.ย.นี 2  นายกาวิน นิวซมั ผูว่้าการรฐัแคลิฟอรเ์นียของสหรฐัเปิดเผยว่า รฐั

แคลิฟอรเ์นียพรอ้มที,จะกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอกีครั.งอย่างเต็มที,ภายในวนัที, HN มิ.ย.นี . หากยงัคงมีปรมิาณวคัซนีที,เพียงพอสาํหรบัฉีดใหก้บัประชาชน 

และจาํนวนผูป่้วยโควิด-HI ที,เขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลยงัคงทรงตวัและอยู่ในระดบัตํ,า  หนงัสือพิมพซ์านฟรานซสิโก โครนิเคิลรายงานโดย

อา้งคาํกล่าวของนายนิวซมัที,ว่า วนัที, HN มิ.ย.จะเป็นวนัที,ยิ,งใหญ่ จะมีการยกเลิกขอ้จาํกัดเกือบทั.งหมด ประชาชนจะไดก้ลับไปใชชี้วิตตามปกติ  

สาํนกังานของผูว่้าการรฐัแคลิฟอรเ์นียระบวุ่า แคลิฟอรเ์นียตั.งเปา้ที,จะฉีดวคัซนีใหก้บัประชาชนมากกว่า OP ลา้นโดส ซึ,งรวมถงึ Q ลา้นโดสในชมุชนที,

ไดร้บัผลกระทบหนกัที,สดุในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 

 (-) สหร ัฐออกโรงปฎิเสธความคิดท ี3จะร ่วมแ บนโอลิมปิกฤดูหนาวท ี3ปักกิ3ง  กระทรวงต่างประเทศสหรฐัปฎิเสธรายงานข่าวที,ระบุว่า ทาง

กระทรวงกาํลงัพิจารณาที,จะเขา้รว่มกบัชาติพนัธมิตรเพื,อควํ,าบาตรการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวซึ,งจะจดัขึ .นที,กรุงปักกิ,งของจีนในปีหนา้  "จดุยืน

ของเราต่อกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวปี OPOO ยงัเหมือนเดิม เราไม่ไดห้ารือหรือกาํลงัหารือกบัพันธมิตรและหุน้ส่วนเพื,อร่วมกันควํ,าบาตรแต่อย่างใด" 

เจา้หนา้ที,อาวโุสรายหนึ,งของกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัระบใุนแถลงการณท์างอีเมลที,ส่งใหก้บัสาํนกัข่าวซีเอ็นบีซี  ก่อนหนา้นี . นายเนด ไพรส ์

โฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงต่อสื,อมวลชนว่า มีความเป็นไปไดที้,จะควํ,าบาตรการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเพื,อตอบโตจี้นในประเด็นการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวอยุกรู ์ ทั.งนี . การแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวปี OPOO จะจดัขึ .นที,กรุงปักกิ,งระหว่างวนัที, Q-OP ก.พ. ONVN 

 (+/-) ตลาดหุ้น ยุโรปเปิดทรงตัว นักลงท ุน จับตาข ้อมูลภาคบริการยุโรป  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตัวในกรอบแคบๆ ใกลร้ะดับสูงสุดเป็น

ประวติัการณ ์เนื,องจากนกัลงทนุชะลอการซื .อขายขณะจบัตาความเคลื,อนไหวของภาคบรกิารในยโุรปอย่างใกลชิ้ด ขณะเดียวกนั ตลาดหุน้ลอนดอน

ทะยานขึ .นมากกว่าตลาดหุน้ยโุรป หลงัไดแ้รงหนนุจากกระแสความเชื,อมั,นในแง่บวกเกี,ยวกบัการระดมฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดอย่างรวดเร็ว ประกอบ

กบัการอ่อนค่าของเงินปอนดช่์วยหนนุตลาดดว้ย ดัชนี Stoxx Europe VPP เปิดตลาดวนันี .ที,ระดับ QLQ.NF จดุ ลดลง P.VI จุด หรือ -P.HV% ดชันี 

DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนี .ที, HN,OOH.OL จุด เพิ,มขึ .น M.NN จุด หรือ +P.PV% และดัชนี CAC-QP ตลาดหุน้ฝรั,งเศสเปิดตลาดวันนี .ที, 

6,HLF.VL จดุ เพิ,มขึ .น V.OI จดุ หรอื +P.HP% 

  
 

ท ี3มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

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   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 .อ(PMI)ภาคบรกิารขั.นสดุทา้ย  
 

51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ(PMI)ภาคบรกิารขั.นสดุทา้ย  
 

49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื .อ(PMI)ภาคบรกิารขั.นสดุทา้ย  
 

56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ.ามนัรายสปัดาห ์  
 

-2.0M -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 (Core PPI) พื .นฐานเดือนมี.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 ้

 
 

 


