
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,734 1,717 1,696 

 1,767 1,783 1,800 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น  17.95  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุหลงัตวัเลขผู้ ยื*นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกพุ่งขึ �นเกินคาดสู่ระดบั 744,000 รายในสปัดาห์ที*แล้ว  
ประกอบกบันายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้กล่าวในระหว่างอภิปรายร่วมในการประชมุ IMF เมื*อวานนี �ว่า การฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐยงัไมส่มบรูณ์และไมส่มํ*าเสมอ  แม้ราคาจะดีดตวัขึ �น
ในปีนี � แต่จะไมทํ่าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ  พร้อมระบุว่าเฟดมีเครื*องมือที*จะตอบสนอง “หากเงินเฟ้อสูงเกินไป” นั*นคือการขึ �นดอกเบี �ย แต่เฟดไม่คิดว่านั*นจะเป็นสถานการณ์ที*เป็นไปได้มากที*สุด  
สะท้อนว่าเฟดจะตรึงอตัราดอกเบี �ยที*ระดบัตํ*าต่อไปอีกระยะหนึ*ง  ซึ*งประเด็นที*กล่าวมากดดนัดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดบัตํ*าสดุในรอบ 2 สปัดาห์  พร้อมกบักดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
อาย ุ10 ปีของสหรัฐให้ปรับตวัลดลงแตะระดบัตํ*าสดุ 1.6139% ในระหว่างวนัจนเป็นปัจจยัหนนุทองคําในฐานะสินทรัพย์ที*ไมได้ผลตอบแทนในรูปแบบขงอดอกเบี �ยเพิ*มเติม  ขณะที*ความขัดแย้ง
ระหว่างจีนและสหรัฐมีแนวโน้มจะตึงเครียดต่อไป  ล่าสดุกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเพิ*มบริษัทด้านซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนอีก 7 แห่งในบญัชีดํา (Entity list) ทางเศรษฐกิจ  ส่วนคณะกรรมาธิการ
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศประจําวฒิุสภาได้กําหนดให้มีการประชมุในวนัที* 14 เม.ย.เพื*อพิจารณาร่างกฎหมายเพื*อเพิ*มความสามารถของประเทศในการต่อต้านการขยายอิทธิพลทั*วโลก
ของจีน  ซึ*งปัจจยัดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ*ม  ส่งผลให้ราคาทองคําทะยานขึ �นทดสอบระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือนที* 1,758.62  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้าน
กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -2.62 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1758.62 1733.19 1737.30 1755.25 17.95 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,728.57 24.89 92.67 

MA 50 Days 1,758.86 26.21 91.51 

MA 200 Days 1,858.36 25.10 92.33 

RSI 9 Days 61.23 55.27 41.81 

RSI 14 Days 55.25 50.09 48.59 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,026.07 -2.62 

ishare 17,880.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9772 0.0456 0.7765 

10 วนั 0.9886 -0.5569 0.8586 

20 วนั 0.7025 -0.0129 0.7093 

50 วนั 0.8002 -0.6983 0.7167 

100 วนั 0.1482 -0.7530 0.8076 

200 วนั 0.1045 -0.8413 -0.1124 

 

 

09 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                 
สามารถถือทองคําต่อได้หากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,743-

1,734 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และไปรอลุ้นขายทาํกําไรบริเวณ

แนวต้าน 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
 

 

หากการอ่อนตัวลงของราคาทองคํายังสามารถรักษาระดับเหนือบริเวณแนวรับ 1,743-1,734 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ได้ อาจจะเห็นการดีดตวักลบัขึ �นไปบริเวณแนวต้าน 1,759-1,767 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลดุ
แนวรับ 1,734 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จะทําให้ราคายงัคงออ่นตวัลง โดยมีแนวรับถดัไปที* 1,717 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื3นขอสวัสดิการว่างงานพุ่งเกินคาดในสัปดาห์ที3แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื*นขอสวสัดิการว่างงาน
ครั �งแรกพุ่งขึ �นสู่ระดบั 744,000 รายในสปัดาห์ที*แล้ว สงูกว่าที*นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที*ระดบั 694,000 ราย  นอกจากนี � กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัได้
ปรับเพิ*มตวัเลขผู้ ยื*นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกในสปัดาห์ก่อนหน้านี � สู่ระดบั 728,000 ราย จากเดิมรายงานที*ระดบั 719,000 ราย 

• (+) อังกฤษแนะเลี3ยงฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในกลุ่มอายุตํ3ากว่า 30 ปี  หน่วยงานด้านยาขององักฤษและสหภาพยโุรปได้ออกคําเตือน
เกี*ยวกบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า โดยยอมรับว่ามีความเชื*อมโยงกบัภาวะลิ*มเลือดอดุตนั ส่งผลให้องักฤษจํากดัการใช้
วคัซีนในกลุ่มวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น  สํานกังานกํากบัดแูลด้านการแพทย์และสาธารณสขุ (MHRA) เผยว่า องักฤษได้แนะนําให้ผู้ ที*อายตํุ*ากว่า 30 ปีรับ
วคัซนีตวัอื*นแทนในกรณีที*มีให้ใช้ 

• (+) "พาวเวล" เตือนราคาจะดีดตัวขึ >นปีนี > แต่จะไม่ทาํให้เกิดเงนิเฟ้อ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า ราคา
จะดีดตวัขึ �นในปีนี � โดยมีสาเหตจุากการใช้จ่ายที*พุ่งขึ �นของสหรัฐขณะเปิดเศรษฐกิจครั �งใหม่ และอปุทานอยู่ในระดบัตํ*า  อย่างไรก็ดี นายพาวเวลระบุ
ว่า ราคาที*ดีดตวัขึ �นดงักล่าวจะไม่ทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ  "เราคิดว่าจะมีแรงกดดนัทําให้ราคาดีดตวัขึ �น ซึ*งจะมีการส่งผ่านไปยงัผู้บริโภคในรูปของ
ราคาสินค้าที*แพงขึ �น แต่เราคาดว่าปรากฎการณ์ดงักล่าวจะเกิดขึ �นเพียงชั*วคราว" นายพาวเวลกล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุม
กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในวนันี �  นายพาวเวลยงัตั �งข้อสงัเกตว่า เงินเฟ้อได้อยู่ในระดบัตํ*ามาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว ทําให้มีการคาดการณ์
กนัโดยทั*วไปเกี*ยวกบัเงินเฟ้อที*ระดบัตํ*า  "หากเงินเฟ้อดีดตวัขึ �นสวนทางกบัที*เราคาดการณ์ไว้ และสงูกว่าระดบัที*เรายอมรับได้ เราก็จะออกมาตรการ
เพื*อรับมือภาวะดงักล่าว" นายพาวเวลกล่าว 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า หลังเฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี >ยตํ3า-ข้อมูลแรงงานสหรัฐซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื*อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ใน
การซื �อขายที*ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื*อคืนนี � (8 เม.ย.) หลงัรายงานการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่า เฟดจะยงัคง
ตรึงอตัราดอกเบี �ยไว้ที*ระดบัตํ*า นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัหลงัสหรัฐเผยตวัเลขผู้ ยื*นขอสวสัดิการว่างงานที*สงูเกินคาดในสปัดาห์ที*แล้ว  
ดชันีดอลลาร์ ซึ*งเป็นดชันีวดัความเคลื*อนไหวของดอลลาร์เมื*อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.42% สู่ระดบั 92.0623 เมื*อคืนนี �  
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื*อเทียบกบัเงินเยน ที*ระดบั 109.25 เยน จากระดบั 109.80 เยน และอ่อนค่าเมื*อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที*ระดบั 0.9238 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9298 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื*อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที*ระดบั 1.2567 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2625 
ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื*อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที*ระดับ 1.1915 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1866 ดอลลาร์ ขณะที*เงินปอนด์ทรงตัวที*ระดับ 
1.3735 ดอลลาร์ ส่วนสกลุเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7650 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7604 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 57.31 จุด รับแรงซื >อหุ้นเทคโนฯ-คาดเฟดตรึงดอกเบี >ยต่อ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื*อคืนนี � (8 เม.ย.) 
ขณะที*ดชันี S&P500 ปิดทํานิวไฮ โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรงซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั �งการคาดการณ์ที*ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะตรึงอตัรา
ดอกเบี �ยที*ระดบัตํ*าต่อไปอีก หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื*นขอสวสัดิการว่างงานที*สงูเกินคาดในสปัดาห์ที*แล้ว  ดชันีเฉลี*ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที* 
33,503.57 จดุ เพิ*มขึ �น 57.31 จดุ หรือ +0.17% ดชันี S&P500 ปิดที* 4,097.17 จดุ เพิ*มขึ �น 17.22 จดุ หรือ +0.42% ดชันี Nasdaq ปิดที* 13,829.31 
จดุ เพิ*มขึ �น 140.47 จดุ หรือ +1.03% 

• (-) โฆษกเครมลินยันปูตินต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐ  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทําเนียบเครมลิน กล่าวว่า ประธานาธิบดีวลาดิ
เมียร์ ปติูน ผู้ นํารัสเซีย ต้องการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัสหรัฐ แม้ว่าทางวอชิงตนัจะมีนโยบายที*ก้าวร้าวก็ตาม  "โดยทั*วไปแล้ว ท่านประธานาธิบดี
ปติูนยงัคงสนบัสนนุการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัสหรัฐ อย่างน้อยในด้านที*เป็นประโยชน์ต่อเรา แม้ว่าทางวอชิงตนัมีการออกแถลงการณ์ที*ก้าวร้าวและ
ประสงค์ร้าย" นายเพสคอฟกล่าว  นายเพสคอฟยงัระบวุ่า นโยบายของสหรัฐที*ไม่เป็นมิตรและคาดการณ์ไม่ได้ ทําให้รัสเซียต้องเตรียมพร้อมรับมือ
กบัทกุสถานการณ์ที*อาจเกิดขึ �น ซึ*งรวมถงึการขบัไล่นกัการทตูและการควํ*าบาตรครั �งใหม่จากสหรัฐ 
 
 

                          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   60.4** 60.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนมี.ค.   63.7** 55.3 

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

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

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื*อมั*นนกัลงทนุจาก Sentix   13.1** 5.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.37M** 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การสํารวจความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.4** 55.4 

วนัพธุที* 7 เม.ย. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั �นสดุท้าย   56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   -3.5M** -0.9M 

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

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั*งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.   1.2%** 1.4% 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.5%** 1.4% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   774K** 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 (Core PPI) พื �นฐานเดือนมี.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 

 
 

 


