
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,676 1,655 1,643 

 1,717 1,734 1,746 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดพุ่งขึ �น  22.40  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที-ออกมาแยเ่กินคาด  อาทิ  การจ้างงาน
ของภาคเอกชนสหรัฐจาก ADP ที-เพิ-มขึ �น 517,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค. แม้จะเป็นตวัเลขสงูที-สดุนบัตั �งแต่เดือนก.ย.2020 แต่ก็ตํ-ากว่าที-นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที-ระดับ 525,000 ตําแหน่ง  ส่วน
ดชันีการทําสญัญาขายบ้านที-รอปิดการขาย (pending home sales) ดิ-งลงเกินคาดถึง10.6% ในเดือนก.พ. เมื-อเทียบรายเดือน และปรับตวัลงเป็นเดือนที- 6 ติดต่อกนั  ขณะที-วานนี �เป็นวนัปิดไตร
มาส 1/2021 ทําให้ผู้จดัการกองทนุบางส่วนอาจขายดอลลาร์สหรัฐออกเพื-อปรับสมดลุให้กบัพอร์ตการลงทนุอีกด้วย  ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์ ซึ-งเป็นดชันีวดัความเคลื-อนไหวของดอลลาร์เมื-อเทียบ
กบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน อ่อนค่าลง -0.07% สู่ระดบั 93.203 เมื-อคืนนี �จนเป็นปัจจยัหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นทะล ุ1,700 ดอลลาร์ซึ-งถือเป็นแนวต้านจิตวิทยา  นั-นทําให้นกัลงทุน
บางส่วนที-ถือสถานะขายทําการซื �อคืน(Short Covering)เพื-อปิดสถานะในวนัสิ �นไตรมาสจนดนัราคาทองคําเพิ-ม  สถานการณ์ดงักล่าวหนนุให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นมาทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 
1,715.07  ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัถกูสกดัช่วงบวกจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีที-ยงัคงทรงตัวเหนือ 1.74% ขานรับแผนการ
ลงทนุด้านโครงสร้างพื �นฐานมลูค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ที-ประธานาธิบดีโจ  ไบเดนเปิดเผยวานนี �  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี-ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยจํานวนผู้
ขอรับสวสัดิการว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์, ดชันี PMI ภาคการผลิต และข้อมลูค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1715.07 1677.80 1685.09 1707.52 22.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,721.73 24.96 92.66 

MA 50 Days 1,771.26 26.28 91.28 

MA 200 Days 1,859.21 24.88 92.48 

RSI 9 Days 41.44 32.77 73.28 

RSI 14 Days 40.95 36.43 69.36 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,037.50 0.00 

ishare 17,888.36 -108.27 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9854 -0.1870 0.9100 

10 วนั 0.9065 0.1420 0.8245 

20 วนั 0.6492 -0.1294 0.3974 

50 วนั 0.5345 -0.7740 0.7659 

100 วนั 0.0540 -0.7444 0.6232 

200 วนั 0.1337 -0.8222 -0.1792 

 

 

01 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                หากตลอดวันราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่า
แนวต้านบริเวณ 1,715-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจ
ต้องระวังแรงขายทํากําไรสลับเข้ามาและราคามีโอกาสที,
ราคาทองคําจะปรับย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1,678-1,676 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองย่อตัวลงมาแต่ยังทรงตัวได้เหนือระดับ 1,678-1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทําให้เห็นการดีดกลับไป
ทดสอบแนวต้าน 1,715-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั �ง และแต่หากไม่สามารถหากยืนบริเวณดังกล่าวได้ ราคา
อาจขยบัลงทดสอบแนวรับ หากยืนไมอ่ยูจ่ะมีแนวรับถดัไปโซน 1,655 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า จับตาตัวเลขจ้างงาน-ไบเดนแถลงแผนลงทุน  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื-อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที-ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื-อคืนนี � (31 มี.ค.) ขณะที-นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐ รวมทั �งการเปิดเผย
รายละเอียดเกี-ยวกบัแผนการลงทนุในโครงสร้างพื �นฐานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ดชันีดอลลาร์ ซึ-งเป็นดชันีวดัความเคลื-อนไหวของดอลลาร์เมื-อ
เทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.09% สู่ระดบั 93.2202 เมื-อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื-อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาที-ระดบั 
1.2569 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2633 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื-อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 110.73 เยน จากระดบั 110.34 
เยน และแข็งค่าเมื-อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที-ระดบั 0.9455 ฟรังก์ จากระดบั 0.9421 ฟรังก์  ส่วนยโูรแข็งค่าเมื-อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที-ระดบั 1.1726 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1716 ดอลลาร์ ขณะที-เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที-ระดบั 1.3779 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3723 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลีย
แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7601 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7589 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 85.41 จุด จบัตาไบเดนเผยแผนลงทุนโครงสร้างพื 7นฐาน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื-อคืนนี � (31 มี.ค.) โดย
ได้รับแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลงังานและกลุ่มธนาคาร อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวกเนื-องจากแรงซื �อหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี ขณะที-นกัลงทนุรอดกูารเปิดเผยแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพื �นฐานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ดชันีเฉลี-ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดที- 32,981.55 จุด ลดลง 85.41 จุด หรือ -0.26% ดัชนี S&P500 ปิดที- 3,972.89 จุด เพิ-มขึ �น 14.34 จุด หรือ +0.36% ดัชนี Nasdaq ปิดที- 
13,246.87 จดุ เพิ-มขึ �น 201.48 จดุ หรือ +1.54% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีการทาํสัญญาขายบ้านที,รอปิดการขายลดลงเป็นเดือนที, 6  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) 
เปิดเผยว่า ดชันีการทําสญัญาขายบ้านที-รอปิดการขาย (pending home sales) ดิ-งลง 10.6% ในเดือนก.พ. เมื-อเทียบรายเดือน 

• (+) ADP เผยจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่ง 517,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค.  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ-ง อิงค์ (ADP) และมดีู �ส์ อนาลิติกส์ 
เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึ �น 517,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ-งเป็นตัวเลขสูงที-สุดนับตั �งแต่เดือนก.ย.2563 แต่ตํ-ากว่าที-
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที-ระดบั 525,000 ตําแหน่ง  นอกจากนี � ADP ยงัได้ปรับตวัเลขการจ้างงานของภาคเอกชนในเดือนก.พ.เป็นเพิ-มขึ �น 176,000 
ตําแหน่ง จากเดิมที-รายงานเพิ-มขึ �น 117,000 ตําแหน่ง 

• (+) โควิดคร่าชีวิตชาวอเมริกันสูงเป็นอันดับ 3 ในปีที,แล้ว รองจากโรคหวัใจ,มะเร็ง  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) เปิดเผยว่า 
โรคโควิด-19 คร่าชีวิตชาวอเมริกนัสงูเป็นอนัดบั 3 ในปีที-แล้ว รองจากโรคหวัใจและมะเร็ง  ทั �งนี � ผลการศึกษาของ CDC พบว่า ชาวอเมริกนัเสียชีวิต
รวมมากกว่า 3.3 ล้านรายในปีที-แล้ว เพิ-มขึ �น 16% จากปี 2562 โดยชาวอเมริกนัตายด้วยโรคโควิด-19 จํานวน 345,323 ราย โดยมีจํานวนผู้ เสียชีวิต
มากกว่าโรคอลัไซเมอร์ เบาหวาน ไข้หวดัใหญ่ และโรคไต 

• (-) "ไฟเซอร์" เผยวัคซนีมีประสิทธิภาพ 100% ป้องกันโควิดสาํหรับวัยรุ่น 12-15 ปี  บริษัทไฟเซอร์ อิงค์เปิดเผยว่า ผลการทดลองวคัซีนโควิด-
19 ในระยะที- 3 พบว่า วัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สําหรับวัยรุ่นที-มีอายุ 12-15 ปี  นพ.อัลเบิร์ต เบอร์ลา 
ประธานเจ้าหน้าที-บริหารของไฟเซอร์ กล่าวว่า ทางบริษัทจะยื-นข้อมลูใหม่ดงักล่าวให้แก่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ในไม่ช้า 
เพื-อให้เด็กที-อยู่ในวยัดงักล่าวสามารถได้รับวคัซนีก่อนเปิดภาคการศกึษาใหม่  ทั �งนี � ไฟเซอร์ได้ทําการทดลองวคัซนีดงักล่าวโดยใช้อาสาสมคัรจํานวน 
2,260 รายในสหรัฐ โดยพบว่าในกลุ่มที-ใช้วคัซนีหลอก มีผู้ ติดเชื �อโควิด-19 จํานวน 18 ราย แต่ในกลุ่มที-ได้รับวคัซีนจริง ไม่มีผู้ ติดเชื �อแม้แต่รายเดียว 
จงึเป็นการแสดงให้เห็นว่าวคัซนีดงักล่าวมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19  ขณะนี � FDA ให้การอนมุติัสําหรับการฉีดวคัซีนของไฟ
เซอร์ในเด็กที-มีอายไุม่ตํ-ากว่า 16 ปี 

• (-) ประธานเฟดดัลลัสหนุนแผนลงทุนโครงสร้างพื 7นฐานของไบเดน  นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั 
กล่าวว่า เขาสนบัสนนุแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพื �นฐานวงเงินมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน  นายแคปแลนกล่าวว่า 
แผนการลงทนุดงักล่าวจะเป็นปัจจยับวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ 

 

                         ที-มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั7งก่อน 

วนัจนัทร์ที- 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที- 30 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ราคาบ้านจาก S&P/CS   11.1%** 10.1% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื-อมั-นผู้บริโภค จาก CB   109.7** 91.3 

วนัพธุที- 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  51.9** 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  56.3** 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั �งสดุท้าย GDP ไตรมาส 4/2020  1.3%** 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  1.3%** 0.9% 

 19.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP  517K** 117K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.  66.3** 59.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที-รอปิดการขายเดือนก.พ.  -10.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   -0.9M** 1.9M 

วนัพฤหสับดีที- 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั �งวนั ทั �งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   678K 684K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุร์ที- 2 เม.ย. ทั �งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั �งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี-ยตอ่ชั-วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที-มีการประกาศออกมา 
*ที-มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที- 26 มีนาคม 2021 ซึ-งอาจมีการเปลี-ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


