
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,704 1,676 1,655 

 1,738 1,759 1,778 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดพุ่งขึ �นอีก 20.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเริ"มปรับตวัขึ �นตั �งแต่ช่วงบา่ยตามเวลาไทย  หลงัยโูรแข็งค่าขานรับการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของยโูรโซนที"
พุ่งขึ �นเกินคาดสู่ระดับ 62.5 ในเดือนมี.ค.และยงัทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั �งแต่เริ"มเก็บข้อมลูในเดือนมิ.ย.1997  ซึ"งการแข็งค่าของยโูรกดดันดัชนีดอลลาร์ให้อ่อนค่าจนหนุนทองคํา  
ก่อนที"ดชันีดอลลาร์จะอ่อนค่าลงต่อ  หลงัการเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื"นขอสวสัดิการว่างงานในสปัดาห์ที"สิ �นสดุ ณ วนัที" 27 มี.ค. “เพิ"มขึ �นเกินคาด” สู่ระดับ 719,000 ราย  ส่วนดัชนี PMI ภาคการผลิต
ของสหรัฐจากมาร์กิตเพิ"มขึ �น “น้อยกว่าคาด” สู่ระดับ 59.1 ในเดือนมี.ค. ขณะที"อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีชะลอตัวลงสู่ระดับตํ"ากว่า 1.7% ช่วยหนุนทองคําในฐานะ
สินทรัพย์ที"ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี �ยอีกด้วย  นั"นทําให้ราคาได้รับแรงหนนุจนดีดตวัผ่านแนวต้านสําคญัในโซน 1,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ซึ"งช่วยกระตุ้นแรงซื �อทางเทคนิคเพิ"มเติม  ส่งผล
ให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นต่อทดสอบระดบัสงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,730.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -4.67 ตนั  ซึ"งยงัถือเป็นปัจจยัสกดัช่วงบวกที"สําคญัของ
ราคาทองคําในปีนี �  สําหรับวนันี �ตลาดเงิน  ตลาดทนุรวมถึงตลาดทองคําใน ฮ่องกง, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, องักฤษ, ฝรั"งเศส, เยอรมนี และสหรัฐปิดทําการในวนันี �เนื"องในวนั Good Friday ทําให้
ปริมาณการซื �อขายตลอดวนัจะเบาบางกว่าปกติ  แต่เพราะหน่วยงานราชการสหรัฐไมไ่ด้ปิดทําการตาม  ทําให้คืนนี �ยงัมีการเปิดเผยตวัเลขสําคญัในตลาดแรงงานของสหรัฐ  ได้แก่  รายได้เฉลี"ยต่อ
ชั"วโมง, อตัราการว่างงาน และตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร  นั"นทําให้ยงัมีความเสี"ยงที"ราคาทองจะผนัผวนในช่วงเวลาดงักล่าวได้ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1730.34 1705.40 1707.52 1728.33 20.81 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,722.28 24.89 92.75 

MA 50 Days 1,769.17 26.28 91.33 

MA 200 Days 1,859.11 24.92 92.45 

RSI 9 Days 51.57 44.33 63.47 

RSI 14 Days 47.83 43.44 63.47 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,032.83 -4.67 

ishare 17,888.36 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9908 -0.9250 0.9193 

10 วนั 0.9173 -0.3874 0.7953 

20 วนั 0.6405 -0.1601 0.4830 

50 วนั 0.5758 -0.7928 0.7578 

100 วนั 0.0719 -0.7563 0.6607 

200 วนั 0.1396 -0.8283 -0.1627 

 

 

02 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                เข้าซื �อในบริเวณ 1,704-1,676 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,676 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทั �งนี � 
ควรเน้นการลงทุนระยะสั�นและไม่ควรถือสถานะจํานวน
มาก แบ่งขายทํากําไรเมื1อราคาทองคําดีดตัวขึ �นไม่ผ่าน
แนวต้านบริเวณ 1,738-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคาทองคํายงัคงพยายามทรงตวัรักษาระดบัไว้ หลงัจากมีมมุมองเชิงลบลดลง ระยะสั �น
มีแนวโน้มขึ �นทดสอบ 1,738-1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไม่สามารถปรับขึ �นได้จะเกิด
แรงขายทํากําไรออกมา โดยแนวรับระยะสั �นจะอยู่ที" 1,704 และแนวรับสําคัญจะอยู่
บริเวณ 1,676 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+)ยูโรแข็งเทียบดอลล์ ขานรับ PMI ภาคการผลิตยูโรโซนพุ่งสูงสุดในรอบ 24 ปี  ยูโรแข็งค่าเมื"อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ หลงัมีรายงานว่า ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนทะยานขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 24 ปี  ณ เวลา 19.13 น.ตามเวลาไทย ยูโรแข็งค่าขึ �น 0.13% เมื"อ
เทียบกับดอลลาร์ แตะที" 1.1747 ดอลลาร์  ไอเอชเอส มาร์กิตซึ"งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงินเปิดเผยในวนันี �ว่า ดชันี PMI ภาคการผลิตขั �น
สดุท้ายของยโูรโซน พุ่งขึ �นสู่ระดบั 62.5 ในเดือนมี.ค. จากระดบั 57.9 ในเดือนก.พ. และสงูกวา่ที"นกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที"ระดบั 62.4 นอกจากนี � 
ดชันี PMI เดือนมี.ค.ยงัทําสถิตสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์ นบัตั �งแตเ่ริ"มเก็บข้อมลูในเดือนมิ.ย. 2540 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐเพิ1มขึ �นในเดือนมี.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ"งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย
จดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ เพิ"มขึ �นสู่ระดบั 59.1 ในเดือนมี.ค. จากระดบั 58.6 ในเดือนก.พ. โดยได้แรงหนนุจากการปรับตวัขึ �นอย่างแข็งแกร่ง
ของคําสั"งซื �อใหม่ 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื1นขอสวัสดกิารว่างงานเพิ1มขึ �นเกินคาดในสัปดาห์ที1แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื"นขอสวสัดิการว่างงานครั �ง
แรกเพิ"มขึ �นสู่ระดบั 719,000 รายในรอบสปัดาห์ซึ"งสิ �นสดุ ณ วนัที" 27 มี.ค. สงูกวา่ที"นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที"ระดบั 675,000 ราย 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื"อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที"ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื"อคืนนี � (1 เม.ย.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ขอสวสัดิการว่างงานเพิ"มขึ �นเกินคาดในสปัดาห์ที"แล้ว ขณะที"นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐซึ"งมีกําหนดเปิดเผยในวนันี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ"งเป็นดชันีวดัความเคลื"อนไหวของดอลลาร์เมื"อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.31% สู่ระดบั 92.9287 เมื"อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื"อเทียบกบัเงินเยน ที"ระดบั 110.62 เยน จากระดบั 110.73 เยน 
และอ่อนคา่เมื"อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที"ระดบั 0.9419 ฟรังก์ จากระดบั 0.9455 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื"อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที"
ระดบั 1.2549 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2569 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เมื"อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที"ระดบั 1.1770 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1726 
ดอลลาร์ ขณะที"เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที"ระดบั 1.3831 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3779 ดอลลาร์  

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 37 ปี  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการ
ผลิตของสหรัฐดีดตวัสู่ระดบั 64.7 ในเดือนมี.ค. ซึ"งเป็นระดบัสูงสุดนับตั �งแต่เดือนธ.ค. 2526 จากระดบั 60.8 ในเดือนก.พ. และยงัสูงกว่าที"นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที"ระดบั 61.7  ดชันียงัคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ"งบง่ชี �ถงึการขยายตวัของภาคการผลิต 

• (-) ดัชนี S&P500 ทะลุ 4,000 จุดเป็นครั�งแรก ส่งสัญญาณเศรษฐกิจคึกคัก  ดชันี S&P500 ซึ"งเป็นดชันีที"ใช้วดัประสิทธิภาพของหุ้นของบริษัทขนาด
ใหญ่ 500 แห่งที"จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐ ปรับตวัเพิ"มขึ �นทะลุแนว 4,000 จุดเป็นครั �งแรก นําโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ"งบ่งชี �ว่าตลาดมีความ
คาดหวงัสูงว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคกัอีกครั �ง  ณ เวลา 22.24 น. ตามเวลาไทย ดชันี S&P500 อยู่ที" 4,008.02 จุด เพิ"มขึ �น 35.13 จุด หรือ 0.88%  
รายงานระบวุา่ ดชันี S&P500 ใช้เวลาเพียง 1 ปีครึ"งในการขยายตวัจากระดบั 3,000 จดุเป็น 4,000 จุด เมื"อเทียบกบัตอนที"ขยายตวัจากระดบั 2,000 จุดสู่
ระดบั 3,000 จดุ ซึ"งใช้เวลาประมาณ 5 ปี 

• (-) ฝรั1 งเศสคาดโควิดระบาดระลอก 3 ถึงจุดพีคสุดภายใน 10 วัน  นายโอลิวิเยร์ เวอรอง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฝรั"งเศส ระบุว่า การแพร่
ระบาดของเชื �อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ในฝรั"งเศสจะแตะระดบัสูงสุดภายใน 7-10 วนั หลงัจากนั �นอีกราว 2 สัปดาห์ จํานวนผู้ ป่วยในแผนกผู้ ป่วยหนัก 
(ICU) จะเพิ"มขึ �นถึงระดบัสูงสุด ซึ"งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเม.ย.  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นบัตั �งแต่เดือนมี.ค. จํานวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 ใน
ฝรั"งเศสพุ่งสงูเกือบ 30,000 รายตอ่วนัโดยเฉลี"ย โดยเมื"อวนัพธุที"ผ่านมาพบผู้ตดิเชื �อ 59,038 ราย ซึ"งถือเป็นยอดผู้ติดเชื �อรายวนัสูงสุดนบัตั �งแต่วนัที" 6 พ.ย.
ปีที"แล้ว 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 171.66 จุด รับภาคการผลิตสดใส-ไบเดนเผยแผนลงทุน ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื"อคืนนี � (1 เม.ย.) ขานรับ
ความแข็งแกร่งของดชันีภาคการผลิตสหรัฐ รวมทั �งการที"ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศแผนลงทนุด้านโครงสร้างพื �นฐานวงเงินกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ 
ขณะที"ดชันี S&P500 ปิดทํานิวไฮที"เหนือระดบั 4,000 จดุเป็นครั �งแรก โดยได้แรงหนนุจากคําสั"งซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที"นกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐซึ"งมีกําหนดเปิดเผยในวนันี �  ดชันีเฉลี"ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที" 33,153.21 จุด เพิ"มขึ �น 171.66 จุด หรือ +0.52% 
ดชันี S&P500 ปิดที" 4,019.87 จดุ เพิ"มขึ �น 46.98 จดุ หรือ +1.18% ดชันี Nasdaq ปิดที" 13,480.11 จดุ เพิ"มขึ �น 233.23 จดุ หรือ +1.76% 
 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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   62.5** 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   58.9** 57.9 

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

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   719K** 684K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   59.1** 59.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   64.7** 60.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.   -0.8%** 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 

 
 

 


