
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,696 1,676 

 1,759 1,778 1,797 

สรุป ราคาทองคาํวานนี �ปิดทะยานขึ �น ��.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองคาํไดร้บัแรงหนุนจากการที'ดัชนีดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลง �.+,% สู่ระดับ ,+.+/+ ซึ'งเป็นระดับตํ'าสุดในรอบ + 
สปัดาห ์ เนื'องจากเทรดเดอรข์ายทาํกาํไรหลังจากดอลลารป์รบัตวัขึ �นอยา่งแข็งแกรง่ในเดือนมี.ค. ขณะที'อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ�� ปี รว่งลงสู่ระดบั �.99% เมื'อคืนนี �โดย 
Fund manager ระบวุ่า  ส่วนหนึ'งเกิดจากแรงกลบัเขา้ซื �อพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัของผูซื้ �อในต่างประเทศ  โดยเฉพาะนกัลงทนุชาวญี'ปุ่ นหลงัจากสิ �นปีงบประมาณในวนัที' F� มี.ค. แรงซื �อดงักล่าว
ส่งผลใหร้าคาพนัธบตัรปรบัตวัสงูขึ �นและกดดนัใหอ้ตัราผลตอบแทนปรบัตวัลดลง  ซึ'งนอกจากจะหนนุทองคาํในฐานะสินทรพัยที์'ไมไ่ดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยแลว้นั�น  ยงัสรา้งแรง
กดดนัใหก้บัดอลลารเ์พิ'มเตมิอีกดว้ย  สถานการณด์งักล่าวหนนุใหร้าคาทองคาํพุง่ขึ �นทะลรุะดบัสงูสดุของสปัดาหที์'แลว้  และทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ  �,/I�.FI  ดอลลารต์่อออนซ ์ อยา่งไรก็ดี  
การปรบัตัวขึ �นของราคาทองคาํยงัอยู่ในกรอบจาํกดัท่ามกลางการคาดการณเ์ชิงบวกเกี'ยวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจทั'วโลก  หลังจากล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ไดป้รบัเพิ'ม
คาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2021 สู่ระดบั 9% จากระดบั �.�% และปรบัเพิ'มคาดการณเ์ศรษฐกิจสหรฐัในปี 2021 สู่ระดับ 6.I% จากระดบั 5.1%  ซึ'งเป็นปัจจยักระตุน้แรงขาย
ทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัออกมาเป็นระยะ  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -F./, ตนัสู่ระดับ �,�+,.�I ตนั  ทาํใหใ้นปี +�+� กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแลว้ถึง -�I�./� 
ตนั  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes ของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ประจาํเดือนมี.ค. 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1745.34 1726.20 1727.70 1742.60 15.50 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,723.61 24.82 92.80 

MA 50 Days 1,762.45 26.26 91.45 

MA 200 Days 1,858.56 25.03 92.38 

RSI 9 Days 54.66 47.93 45.93 

RSI 14 Days 50.56 45.65 51.88 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,029.04 -3.79 

ishare 17,880.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9853 -0.1702 0.7775 

10 วนั 0.9686 -0.5395 0.7947 

20 วนั 0.6701 0.0431 0.5980 

50 วนั 0.7307 -0.7382 0.7302 

100 วนั 0.1182 -0.7513 0.7582 

200 วนั 0.1337 -0.8327 -0.1228 

 

 

07 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                พิจารณาเปิดสถานะซื�อ เมื�อ ราคาอ่อนตัวลง

มาใกล้  ,726-1,717 ดอลลาร ต์ ่อออนซ ์ (ตัดขาดทุนหาก

หลุด  ,717 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ หร ือ หากร ับความเสี�ยงได้

ไม่มากอาจเลือกชะลอการเปิดสถานะขายออกไป 

 

 

แมจ้ะมีแรงซื �อใหร้าคาดีดตวัขึ �นแต่ยงัคงเห็นแรงขายกดดนัอย่างตอ่เนื'อง หากการดีดตวัของราคายงัไม่
สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดับ �,755-1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้กิดแรงขายกดดันให้
ปรบัตวัลงสูร่ะดบั 1,726-1,717 ดอลลารต์่อออนซเ์ชน่เดิม เบื �องตน้ประเมินการเคลื'อนไหวของราคาใน
แบบของการแกวง่ตวัเพื'อสะสมแรงซื �อหากยืนไดจ้ะเกิดการดีดตวัขึ �นตอ่ 
 



 

 

 (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 45.47 จุด จับตาผลประกอบการ-แผนลงทุนโครงสร ้างพ ื�นฐาน   ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื'อคืนนี� (9 เม.ย.) 
เนื'องจากนกัลงทนุชะลอการซื �อขายหลงัจากดชันีดาวโจนสแ์ละ S&P��� ปิดทาํนิวไฮเมื'อวนัจนัทรที์'ผ่านมา ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาผลประกอบการ
ของบรษัิทจดทะเบียน รวมทั�งความคืบหนา้ในการผลกัดนัแผนการลงทนุดา้นโครงสรา้งพื�นฐานวงเงินกว่า + ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน  
ดชันีเฉลี'ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที' FF,IF�.+I จดุ ลดลง ,9.,� จดุ หรือ -�.+,% ดชันี S&P��� ปิดที' I,�/F.,I จุด ลดลง F.,/ จุด หรือ -�.��% ดชันี 
Nasdaq ปิดที' �F,9,f.Ff จดุ ลดลง /.+� จดุ หรือ -0.05% 

 (+) นานาชาติเร ียกร ้องแบนโอลิมปิกฤดูหนาวท ี�ปักกิ�ง นักวิเคราะหเ์ตือนจีนตอบโต้แน่  ยูเรเชีย กรุ๊ป (Eurasia Group) ที'ปรกึษาดา้นความเสี'ยง
ทางการเมืองเปิดเผยรายงานระบุวา่ ประเทศและบริษัทตา่งๆ ที'อยู่นอกจีนนั�นเผชิญแรงกดดนัเพิ'มขึ �นใหค้ว ํ'าบาตรกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวซึ'งจะจดัขึ �นที'กรุง
ปักกิ'งในปีหนา้ และนักวิเคราะหเ์ตือนว่าจีนจะตอบโตก้ารควํ'าบาตรดงักล่าวอย่างแน่นอน  นักวิเคราะหข์องยูเรเชีย กรุ๊ประบุว่า รฐับาลและบริษัทของ
ประเทศตะวนัตกเผชิญแรงกดดนัเพิ'มขึ �นจากผูส้นบัสนนุดา้นสิทธิมนษุยชน และนกัวิจารณด์า้นการเมืองของจีนใหค้ว ํ'าบาตรการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดู
หนาวปี +�++ ซึ'งจะจัดขึ �นที'กรุงปักกิ'งระหว่างวนัที' I-+� ก.พ. +�9�  นักวิเคราะหร์ะบุในรายงานที'เปิดเผยเมื'อวนัพฤหสับดีที'ผ่านมาว่า จีนจะลงโทษ
ประเทศที'คว ํ'าบาตรกีฬาโอลิมปิกฤดหูนาวดว้ยมาตรการควํ'าบาตรทางการเมืองและการตอบโตด้า้นการคา้ 

 (+) ดอลลอ์ ่อนหลังบอนดย์ลีดช์ะลอตัว ตลาดจับตารายงานประชุมเฟด  ดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงเมื'อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที'ตลาด
ปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์เมื'อคืนนี� (9 เม.ย.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัชะลอตวัลง ขณะที'นกัลงทนุจบัตารายงานการประชมุเดือนมี.ค.ของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ'งมีกาํหนดเผยแพร่ในวนันี�ตามเวลาสหรฐั  ดชันีดอลลาร ์ซึ'งเป็นดชันีวดัความเคลื'อนไหวของดอลลารเ์มื'อเทียบกับสกุลเงิน
หลกั 9 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง �.+,% สู่ระดบั ,+.F+9� เมื'อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื'อเทียบกบัเงินเยน ที'ระดบั ��,.fI เยน จากระดบั ���.�/ 
เยน และอ่อนคา่เมื'อเทียบกบัฟรงักส์วสิ ที'ระดบั �.,F�� ฟรงัก ์จากระดบั �.,F9+ ฟรงัก ์แตเ่มื'อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 
�.+�/9 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั �.+�+F ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื'อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที'ระดบั �.�f/� ดอลลาร ์จากระดับ �.�f�� 
ดอลลาร ์ขณะที'เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที'ระดับ �.Ff+I ดอลลาร ์จากระดับ �.F,�+ ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั �./99I 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั �./9�+ ดอลลารส์หรฐั 

 (-) IMF คาดตลาดหุ้นสหรัฐยังไปต่อ ได้อ ีก  แ ม้อาจดูมีมูลค่าแ พ งเกินจร ิง  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในรายงานประเมิน
เสถียรภาพการเงินว่า ตลาดหุน้สหรฐัน่าจะยังคงมีการซื �อขายอย่างคึกคกัในอนาคตอันใกล้ไปจนถึงระยะกลาง โดยไดแ้รงหนุนจากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจและภาวะการเงินที'เอื �ออาํนวย แมมี้ความกงัวลวา่ตลาดอาจจะมีมลูคา่แพงเกินจรงิ  ความคิดเหน็ดงักล่าวมีขึ �นหลงัดชันีดาวโจนสแ์ละ S&P��� 
ปิดตลาดที'ระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณเ์มื'อคืนก่อนหนา้ (� เม.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานและภาคบรกิารที'แข็งแกรง่ของสหรฐั 

 (-) สหร ัฐเผยตัวเลขเปิดร ับสมัครงานเพ ิ�มสู่ระดับ A.B ล้านตาํแหน่งในเดือนก.พ.  สาํนกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยผลสาํรวจการ
เปิดรบัสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรบัสมคัรงาน ซึ'งเป็นมาตรวดัอปุสงคใ์นตลาดแรงงาน เพิ'มขึ �นสู่ระดบั 
/.I ลา้นตาํแหน่งในเดือนก.พ. จาก 9., ลา้นตาํแหน่งในเดือนม.ค.  ส่วนอตัราการเปิดรบัสมคัรงานอยู่ที' I.,% ในเดือนก.พ. แทบจะไม่เปลี'ยนแปลงจาก
เดือนก่อนหนา้ 

 (-) IMF ปร ับเพ ิ�มคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกปีนี� เป็นขยายตัว 5%  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 9% 
ในปีนี� เพิ'มขึ �นจากที'เคยคาดการณเ์อาไวเ้มื'อเดือนม.ค. ว่าจะขยายตวั �.�% โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากโครงการฉีดวคัซีนในหลายๆ ประเทศทั'วโลก  อย่างไร
ก็ดี IMF ยังเตือนว่าความทา้ทายยังคงมีอยู่ เนื'องจากแต่ละประเทศมีความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนไม่เท่ากัน  นอกจากนี� IMF ยังปรบัเพิ'มคาดการณ์
เศรษฐกิจปี +�9� ดว้ย โดยคาดวา่เศรษฐกิจปีหนา้จะขยายตวั I.I% เพิ'มขึ �นจากเดมิที'คาดไวว้า่จะขยายตวั I.+% 

 (-) มาร เ์ก็ตแคปสกุลเงนิคร ิปโตพุ่งทะลุ H ล้านล้านดอลลาร เ์ป็นคร ั�งแรก  สาํนกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า มลูค่าตลาดหรือมารเ์ก็ตแคปของสกุลเงินค
รปิโตเคอเรนซีพุ่งทะลุ + ลา้นลา้นดอลลารเ์ป็นครั�งแรกเมื'อวานนี� (� เม.ย.) โดยไดแ้รงหนนุจากการทะยานขึ �นของเงินอีเธอร ์(Ether) ซึ'งเป็นสกุลเงินดจิิทลั
ใหญ่ที'สดุอนัดบัสองรองจากบติคอยน ์(Bitcoin) 

 

                         ที'มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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   50.8 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบรกิารขั�นสดุทา้ย   48.8 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบรกิารขั�นสดุทา้ย   56.8 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -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'มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที' 02 เมษายน 2021 ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


