
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,704 1,676 1,655 

 1,738 1,759 1,778 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดเพิ�มขึ �น 6.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากขึ �นไปแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,739.19  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางปริมาณการซื �อขายที�เบาบางตลอดทั �งวัน  
เนื�องจากตลาดเงิน  ตลาดทนุรวมถึงตลาดทองคําใน ฮ่องกง, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, องักฤษ, ฝรั�งเศส, เยอรมนี และสหรัฐปิดทําการเนื�องในวนั Good Friday อยา่งไรดี กระทรวงแรงงานของสหรัฐ
ได้เปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานที� “ดีเกินคาด” สะท้อนแนวโน้มการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐที�แข็งแกร่งที�สดุในรอบหลายทศวรรษ  ทั �งนี �  การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมี.ค.พุ่งขึ �น 
916,000 ตําแหน่ง  ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นมากที�สดุนบัตั �งแต่เดือนส.ค. 2020 อีกทั �งยงัดีกว่าที�นกัเศรษฐศาสตร์ในรอยเตอร์คาดไว้ว่าอาจเพิ�มขึ �น 647,000 ตําแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงตาม
คาดสู่ระดบั 6.0% ในเดือนมี.ค. จาก 6.2% ในเดือนก.พ. นั�นทําให้สกลุเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ �น  ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีเพิ�มขึ �นเป็น 1.780% ในวนัศกุร์  ขณะที�ตลาดทองคํา
เปิดตลาดในช่วงเช้าวนันี �ในแดนลบจากรายงานตวัเลขดงักล่าว  สําหรับวนันี �  ปริมาณการซื �อขายทองคําของตลาดในโซนเอเชียอาจยงัคงเบาบาง เพราะตลาดจีนปิดทําการในช่วงเทศกาลเชงเม้ง 
(Tomb Sweeping Day) ส่วนตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองคําในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ฮ่องกง และองักฤษ ยงัปิดทําการต่อเนื�องในวนั Easter Monday  อยา่งไรก็ดี  คืนนี �ตลาดสหรัฐจะ
กลบัมาเปิดทําการตามปกติ  โดยแนะนํานกัลงทนุติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการจากมาร์กิตและ ISM รวมถึงการตอบรับของตลาด  หลงัการเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐที�
แข็งแกร่งเกินคาดในวนัศกุร์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1739.19 1728.33 1728.33 1734.82 6.49 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,721.81 24.82 92.87 

MA 50 Days 1,766.75 26.27 91.38 

MA 200 Days 1,858.92 24.96 92.43 

RSI 9 Days 51.00 45.78 63.56 

RSI 14 Days 47.74 44.31 63.56 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,032.83 0.00 

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 

 

 

05 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                เน้นเก็งกําไรระยะสั�น การเปิดสถานะซื �อ
พิจารณาบริเวณแนวรับ 1,713-1,704 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
และหากราคาขยับขึ �นควรแบ่งขายทํากําไรบ้างส่วนหาก
ราคาทองคําไม่ผ่านโซน 1,738 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้า
ผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

ระยะสั �นราคาทองคํายงัคงเคลื�อนไหวในกรอบแคบ หากราคาไม่หลดุ 1,713-1,704 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
จะมีโอกาสดีดตัวขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,738 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ประกอบกับช่วงที�ผ่านมาราคา
ทองคํามีการแกวง่ตวัในกรอบที�แคบลง ดงันั �นควรปรับสถานะ การลงทนุตามการเคลื�อนไหวของราคา 
 



 

 

• (+) สหรัฐ-ญี9 ปุ่น-เกาหลีใต้พร้อมร่วมมือกดดันเกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์  สหรัฐ, เกาหลีใต้และญี�ปุ่ นได้ตกลงกันในการเจรจาด้าน
ความมั�นคงระดบัสงูในวนัศกุร์ (2 เม.ย.) ที�จะร่วมมือกนัเพิ�มแรงกดดนัต่อเกาหลีเหนือให้ยกเลิกโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวธุข้ามทวีป  ในแถลงการณ์
ร่วมหลงัการเจรจา นายเจค ซลัลิแวน ที�ปรึกษาด้านความมั�นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ, นายชิเกรุ คิตะมารุ ที�ปรึกษาด้านความ
มั�นคงแห่งชาติของญี�ปุ่ น และนายซูห์ ฮุน ที�ปรึกษาด้านความมั�นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้ยืนยันความมุ่งมั�นที�จะร่วมมือกันแก้ปัญหาที�จะนําไปสู่การ
ปลดอาวธุนิวเคลียร์ 

• (-) CDC สหรัฐไฟเขียวประชาชนที9ฉีดวัคซีนโควิดแล้วสามารถเริ9มเดินทางได้  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์ว่า 
ประชาชนที�ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 แล้วนั �นสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภยัในกรณีที�มีความเสี�ยงตํ�า หลังจากที�ก่อนหน้านี � CDC ได้
ระงบัการทบทวนคําแนะนํามาหลายสปัดาห์เกี�ยวกบัการเลี�ยงเดนิทางที�ไม่มีความจําเป็นทั �งหมด  ทั �งนี � การประกาศยกเลิกคําแนะนําให้ชาวอเมริกนัทกุคน
เลี�ยงการเดินทางที�ไม่จําเป็นนั �น จะเป็นแรงหนนุต่ออุตสาหกรรมการเดินทางของสหรัฐซึ�งยงัคงเผชิญความยากลําบากนบัตั �งแต่โรคโควิด-19 เริ�มระบาด
เมื�อต้นปี 2563 

• (-) เจพีมอร์แกนคาดราคาบิตคอยน์จ่อแตะเป้าหมายระยะยาวที9 1.3 แสนดอลล์  เจพีมอร์แกน วาณิชธนกิจของสหรัฐเปิดเผยว่า บิตคอยน์จะ
กลายเป็นสินทรัพย์ที�น่าดงึดูดใจมากขึ �นสําหรับนกัลงทุนสถาบนัที�ต้องการเพิ�มความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน และราคาบิตคอยน์จะแตะระดบั
เป้าหมายระยะยาวที� 130,000 ดอลลาร์ หากมีความผนัผวนลดลง  ทั �งนี � ความผนัผวนของบติคอยน์ในรอบ 3 เดือนที�ผ่านมานั �นอยู่ที�ระดบั 86% เมื�อเทียบ
กบัความผนัผวนของทองคําที�ระดบั 16% 

• (-) การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐพุ่งเกินคาด 916,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันี �ว่า การจ้างงานนอกภาค
เกษตรของสหรัฐ พุ่งขึ �น 916,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นมากที�สุดนบัตั �งแต่เดือนส.ค. 2563 ขณะที�บรรดานกัเศรษฐศาสตร์ซึ�งได้รับการ
สํารวจโดยรอยเตอร์คาดไว้วา่ การจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ�มขึ �น 647,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค.  การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนก.พ.นั �นได้ถูก
ปรับเพิ�มเป็น 468,000 ตําแหน่ง จากที�รายงานก่อนหน้านี �เพิ�มขึ �น 379,000 ตําแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงาน ลดลงสู่ระดบั 6.0% ในเดือนมี.ค. จาก 6.2% 
ในเดือนก.พ. 

• (-) วัคซีนไฟเซอร์-บิออนเทคมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโควิดนาน 6 เดือน  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า เมื�อวนัพฤหสับดี (1 เม.ย.) บริษัทไฟ
เซอร์ (Pfizer) และบิออนเทค (BioNTech) ประกาศว่า การทดลองทางคลินิกระยะที� 3 ของวคัซีนไฟเซอร์-บิออนเทคเพื�อป้องกนัโรคโควิด-19 ที�กําลัง
ดําเนินการอยู่ในขณะนี � แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวคัซีนในป้องกนัไวรัสโควิด-19 ได้ในระดบัสูงนานถึง 6 เดือนหลังจากได้รับวคัซีนโดสที� 2  ผล
การทดลองระยะที� 3 จากผู้ ป่วยโรคโควิด-19 ที�แสดงอาการจํานวน 927 รายพบว่า วัคซีนไฟเซอร์-บิออนเทค หรือบีเอ็นที162บี2 (BNT162b2) มี
ประสิทธิภาพต้านทานไวรัสโควดิ-19 ได้สงูถงึ 91.3% โดยวดัผลตั �งแต่ระยะเวลา 7 วนัถึง 6 เดือนหลงัได้รับวคัซีนโดสที� 2  แถลงการณ์ร่วมของบริษัทระบุ
วา่ วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกนัโรคโควดิ-19 ขั �นรุนแรงซึ�งให้คําจํากดัความโดยศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) แห่งสหรัฐ และ
มีประสิทธิภาพ 95.3% ในการต้านท้านโรคโควดิ-19 ขั �นรุนแรงซึ�งให้คําจํากดัความโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) แหง่สหรัฐ 

• (-) WHO ยันวัคซีนโควดิของ "ซโินฟาร์ม-ซิโนแวก" ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ผู้ เชี�ยวชาญด้านวคัซีนขององค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผย
วา่ ซโินฟาร์มและซิโนแวกซึ�งเป็นบริษัทผลิตวคัซีนของจีนได้แสดงข้อมลูเกี�ยวกบัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ซึ�งมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพที�ดีใน
การป้องกนัโรคแบบแสดงอาการ  ในระหวา่งการแถลงข่าวเมื�อวนัพธุ (31 มี.ค.) นายอเลฮานโดร คราวโิอโต ประธานกลุ่มที�ปรึกษากลยุทธ์ผู้ เชี�ยวชาญด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกนั(SAGE) ของ WHO กล่าวว่า ข้อมลูที�ทั �งสองบริษัทดงักล่าวเปิดเผยต่อสาธารณะในการประชุม SAGE เมื�อสปัดาห์ที�แล้วนั �น ได้บ่งชี �
อย่างชดัเจนว่า "วคัซีนมีระดบัประสิทธิภาพซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดของ WHO"  "ทั �งสองบริษัทมีข้อมลูด้านความปลอดภยัที�แสดงให้เห็นว่า วคัซีนจะไม่
ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่มนษุย์เมื�อถกูนํามาใช้" นายคราวโิอโตกล่าว 

• (+/-) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการวันศุกร์ เนื9องในวัน Good Friday  ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการในวนัศกุร์ (2 เม.ย.) เนื�องในวนั Good Friday โดยตลาด
จะกลบัมาเปิดทําการซื �อขายตามปกตอีิกครั �งในวนัจนัทร์ที� 5 เม.ย.นี � 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 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. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   60.3 60.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค.   58.3 55.3 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.5% 2.6% 

วนัองัคารที� 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการจาก Caixin   52.2 51.5 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.94M 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.2 55.4 

วนัพธุที� 7 เม.ย. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   50.8 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   48.8 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   56.8 56.8 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -0.9M 

วนัพฤหสับดีที� 8 เม.ย. 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั�งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.   1.3% 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.6% 1.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   690K 719K 

 23.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

วนัศกุร์ที� 9 เม.ย. 13.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   1.6% -2.5% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมี.ค.   0.5% 0.5% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนก.พ.   0.5% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 02 เมษายน 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


