
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,696 1,676 

 1,759 1,778 1,797 

สรุป ราคาทองคาํวานนี �ปิดปรบัตัวลดลง �.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวันราคาจะขึ �นไปทดสอบระดับสูงสุดบรเิวณ ),+,,.-. ดอลลารต์่อออนซจ์ากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ 
หลงัจากการเปิดเผยตวัเลขขาดดุลการคา้ของสหรฐัที3พุ่งขึ �นเกินคาด สู่ระดบั +.)) หมื3นลา้นดอลลารใ์นเดือนก.พ.แตะระดบัสูงสดุเป็นประวตัิการณ ์ นอกจากนี �ราคาทองคาํยงัไดร้บัแรงหนนุจาก
ความวิตกเกี3ยวกบัผลขา้งเคียงของวคัซีนตา้น COVID-19  หลงัองคก์ารยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) ระบวุ่า มีความเชื3อมโยงกนัที3เป็นไปไดใ้นการใชว้คัซีนที3พฒันาโดยบ.แอสตรา้เซนเนกา้รว่มกบั
ม.ออกซฟ์อรด์ และการเกิดภาวะลิ3มเลือดอุดตนัในผูใ้หญ่ที3ไดร้บัการฉีดวัคซีนดังกล่าว  ประกอบกบัเกิดวิตกเกี3ยวกบัสถานการณค์วามตึงเครียดระหว่างจีน-สหรฐัในประเด็นไตห้วัน  หลังจาก
กระทรวงกลาโหมไตห้วันแถลงว่า เครื3องบินของกองทัพอากาศจีนจาํนวน )� ลาํไดล้ะเมิดน่านฟ้าไตห้วัน  ส่วนสหรฐัไดส้่งเรือพิฆาต USS John S. McCain ซึ3งเป็นเรือรบสหรฐัที3มีการติดตั�ง
ขีปนาวุธนาํวิถีผ่านช่องแคบไตห้วัน  สถานการณด์ังกล่าวสะทอ้นความขัดแยง้ระหว่างสหรฐัและจีนในประเด็นไตห้วันที3มีแนวโนม้ดาํเนินต่อไป  ปัจจัยดังกล่าวกระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะ
สินทรพัยป์ลอดภยัเพิ3ม  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคาํลดช่วงบวกในเวลาต่อมา  เพราะดชันีดอลลารฟื์�นตวัจากจดุตํ3าสดุหลงัรายงานการประชมุเฟดชี �  เฟดจะยงัคงสนบัสนนุเศรษฐกิจใหฟื้�นตวัอยา่ง
ยั3งยืนซึ3งช่วยกระตุน้ความเชื3อมั3นเกี3ยวกับการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจสหรฐั  ปัจจัยดังกล่าวกลับมากดดันใหร้าคาทองคาํรว่งลงจนปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองคาํลดลง -
�.�� ตนั  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์และถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1744.29 1730.64 1743.10 1737.30 -5.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,724.07 24.81 92.77 

MA 50 Days 1,760.27 26.23 91.49 

MA 200 Days 1,858.35 25.06 92.35 

RSI 9 Days 52.58 45.80 50.37 

RSI 14 Days 49.36 44.52 54.51 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,028.69 -0.35 

ishare 17,880.11 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9269 0.3192 0.6563 

10 วนั 0.9694 -0.5155 0.7830 

20 วนั 0.6846 0.0250 0.6137 

50 วนั 0.7881 -0.7183 0.7254 

100 วนั 0.1336 -0.7521 0.7857 

200 วนั 0.1219 -0.8366 -0.1141 

 

 

08 เมษายน 2564 

คําแนะนํา                หากตลอ ดวันราคาทอ งคํายังไม่สามารถฝ่า

แนวต้านบร ิเวณ  ,749-1,759 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ดังนั*น

ให้ระมัดระวัง เพราะมีโอกาสที0ร าคาทองคําจะปร ับย่อลง

มาบร ิเวณแนวร ับ  ,721-1,717 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

 

แมว้า่แรงขายจะลดลงแต่แรงชอ้นซื �อสลบัเขา้มาก็ไมม่าก หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือ ),749-
1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจมีผลใหร้าคาปรบัตัวลงเพื3อสะสมกาํลัง หากราคาทองย่อตัวลงมา
พยายามทรงตวัเหนือระดบั ),721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้มีโอกาสเกิดแรงซื �อดนัราคาฟื�นตวัขึ �น
อีกครั�ง 
 



 

 

 (+) EMA แถลงยืนยันวัคซ ีนแอสตร้าเซนเนก้ามีเอ ี0ยวท ําให ้เก ิดลิ0มเลือดอุดตัน   องคก์ารยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) จัดการแถลงข่าวในวันนี� 
เกี3ยวกบัผลการประเมินความปลอดภยัของวคัซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตรา้เซนเนกา้  แถลงการณข์อง EMA ระบุว่า มีความเชื3อมโยงกนัที3เป็นไปไดใ้น
การใชว้คัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ที3ไดร้บัการพฒันาจากบริษัทแอสตรา้เซนเนกา้และมหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ และการเกิดภาวะลิ3มเลือดอุดตนัในผูใ้หญ่ที3
ไดร้บัการฉีดวคัซีนดงักล่าว  แถลงการณ์ดงักล่าวมีขึ �น หลงัจากที3 EMA ไดท้าํการตรวจสอบหลกัฐานที3มีอยู่ในปัจจุบนักรณีการเกิดลิ3มเลือดที3ผิดปกติใน
ร่างกายของผูที้3ไดร้บัวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้บางราย  นอกจากนี� EMA ระบุว่า เป็นเรื3องสาํคญัที3เจา้หนา้ที3ดา้นสาธารณสุข และผูที้3จะไดร้บัวคัซีน
ดงักล่าวจะตอ้งตระหนักถึงความเสี3ยงเหล่านี� และใหค้วามระมัดระวงัต่อการเกิดอาการต่างๆในช่วง 2 สัปดาหแ์รกหลังการฉีดวคัซีน ซึ3งไดแ้ก่ อาการ
หายใจติดขัด อาการปวดหนา้อก อาการบวมที3ขา อาการเจ็บที3ทอ้ง อาการปวดศรีษะ สายตาพร่ามวั และอาการบวมที3ผิวหนัง นอกเหนือจากบริเวณที3
ไดร้บัการฉีดวคัซีน รวมทั�งอาการทางระบบประสาทอื3นๆ  อย่างไรก็ดี EMA ยืนยันว่า ประโยชนจ์ากการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ยงัคงมี
มากกวา่ความเสี3ยงจากผลขา้งเคียงที3อาจเกิดขึ �น 

 (+) สหร ัฐส่งเร ือพ ิฆาตผ่านช่องแคบไต้หวัน ท ่ามกลางสถานการณ์ตึงเคร ียด   สหรฐัส่งเรือพิฆาต USS John S. McCain ผ่านช่องแคบไตห้วนัใน
วนันี� ท่ามกลางสถานการณค์วามตงึเครียดที3เพิ3มขึ �นระหวา่งจีนและไตห้วนั  "เรือ USS John S. McCain ไดแ้ล่นผ่านช่องแคบไตห้วนัเพื3อเป็นการแสดงถึง
พันธกรณีของสหรฐัที3มีต่อภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที3มีเสรีและเปิดกวา้ง โดยกองทพัสหรฐัจะยังคงส่งเครื3องบินและเรือรบไปยังทุกที3ซึ3งกฎหมายระหว่าง
ประเทศใหก้ารอนญุาต" แถลงการณข์องกองทพัเรือสหรฐัระบ ุ

 (+) ไต้หวันประกาศพร้อมทาํสงคราม หลังเคร ื0องบินรบจีน 15 ลําละเมิดน่านฟ้า  นายโจเซฟ ว ูรมว.ต่างประเทศไตห้วนั กล่าวว่า ไตห้วนัพรอ้มที3จะ
ปกปอ้งตวัเองจนถงึวนัสดุทา้ย หากถกูจีนโจมตี  "เราพรอ้มที3จะปกปอ้งตวัเอง และเราจะทาํสงคราม หากมีความจาํเป็น" นายวกูล่าว 

 (+) ไต้หวันฮึ0ม! ข ู่ยงิโดรนจีน หากรุกลํ*าหมู่เกาะทะเลจีนใต  ้ นายหลี3 ชงุ เหว่ย รฐัมนตรีไตห้วนั และเป็นประธานสภากิจการมหาสมทุร ซึ3งดแูลชายฝั3 ง
ของไตห้วนั กล่าววา่ โดรนของจีนไดบ้นิวนเวียนรอบหมู่เกาะปราตาสของไตห้วนั ซึ3งไตห้วนัจะยิงโดรนดงักล่าวหากมีการรุกลํ�าดินแดน  "โดรนเหล่านี�ยงัไม่
เคยรุกลํ�าน่านฟ้าและน่านนํ�าของเรา พวกมนัเพียงแต่บินรอบๆหมู่เกาะ แต่ถา้มีการรุกลํ�า และเราจาํเป็นตอ้งยิง เราก็จะยิง" นายหลี3กล่าว  นายหลี3กล่าว
ถอ้ยแถลงดงักล่าวในรฐัสภาไตห้วนัวนันี� ซึ3งอาจเป็นการเพิ3มความตงึเครียดระหวา่งจีนและไตห้วนั 

 (+) สหร ัฐเผยขาดดุลการค้าพ ุ่งเป็นประวัต ิการณ์ในเดือนก.พ .  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขขาดดุลการคา้ของสหรฐัพุ่งขึ �น 4.8% สู่
ระดบั 7.11 หมื3นลา้นดอลลารใ์นเดือนก.พ. ซึ3งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ ์และสงูกวา่ที3นกัวเิคราะหค์าดการณที์3ระดบั 7.05 หมื3นลา้นดอลลาร ์

 (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 16.02 จุด หลังเฟดเผยรายงานประชุม  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื3อคืนนี� (7 เม.ย.) หลงัจากรายงานการประชุม
ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุวา่ เฟดจะยงัคงใชน้โยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกวา่จะมั3นใจว่าเศรษฐกิจฟื�นตวัอย่างยั3งยืน นอกจากนี� ตลาดยงั
ไดปั้จจยับวกจากแรงซื �อหุน้กลุ่มที3คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการเปิดเศรษฐกิจ ซึ3งรวมถึงหุน้กลุ่มเรือสาํราญ  ดชันีเฉลี3ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที3 
33,446.26 จุด เพิ3มขึ �น 16.02 จุด หรือ +0.05% ดัชนี S&P500 ปิดที3 4,079.95 จุด เพิ3มขึ �น 6.01 จุด หรือ +0.15% ดัชนี Nasdaq ปิดที3 13,688.84 จุด 
ลดลง 9.54 จดุ หรือ -0.07% 

 (-) ดอลล ์แข ็งค่า ร ับเฟดให้ค ํามั0นหนุน เศรษฐกิจฟื* นตัว  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื3อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื �อขายที3ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์เมื3อคืนนี� (7 เม.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณในการประชมุล่าสุดว่า เฟดจะยงัคงสนบัสนนุเศรษฐกิจใหฟื้�นตวัอย่างยั3งยืน  
ดชันีดอลลาร ์ซึ3งเป็นดชันีวดัความเคลื3อนไหวของดอลลารเ์มื3อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ3มขึ �น 0.14% สู่ระดบั 92.4541 เมื3อคืนนี�  ยูโร
อ่อนค่าเมื3อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที3ระดบั 1.1866 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1871 ดอลลาร ์ขณะที3เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที3ระดบั 1.3735 ดอลลาร ์จาก
ระดบั 1.3824 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7604 ดอลลาร ์จากระดบั 0.7664 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงเมื3อเทียบ
กบัเงินเยน ที3ระดบั 109.80 เยน จากระดบั 109.84 เยน และอ่อนค่าเมื3อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที3ระดบั 0.9298 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9310 ฟรงัก ์แต่เมื3อเทียบ
กบัดอลลารแ์คนาดา ดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.2625 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2576 ดอลลารแ์คนาดา 

 

                         ที3มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทรที์3 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 ยอดสั3งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.   -0.8%** 2.6% 

วนัองัคารที3 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารจาก Caixin   54.3** 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื3อมั3นนกัลงทนุจาก Sentix   13.1** 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.37M** 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   56.4** 55.4 

วนัพธุที3 7 เม.ย. 14.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบรกิารขั�นสดุทา้ย   51.5** 50.8 

 15.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบรกิารขั�นสดุทา้ย   49.6** 48.8 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบรกิารขั�นสดุทา้ย   56.3** 56.8 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -3.5M** -0.9M 

วนัพฤหสับดีที3 8 เม.ย. 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุ FOMC Meeting Minutes   - - 

 13.00 น. เยอรมนี ยอดสั3งซื �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   - - 

วนัศกุรที์3 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, ** เป็นตวัเลขจรงิที3มีการประกาศออกมา 

*ที3มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที3 02 เมษายน 2021 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


