
  

                        ระหว่างวันราคายังไม่สามารถข ึ�นไปยืนเหนือแนวต้าน
บ ร ิเ วณ  1,738 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ จ ึงมีแ ร งข าย ก ด ดัน ช่วงสั�น  โด ย
ประเมินแนวร ับบร ิเวณ  1,713-1,704 ดอลลารต์่อออนซ  ์หากราคาไม่
หลุดแนวร ับดังกล่าว ยังมีโอกาสท ี1จะเกิดแรงซ ื�อดันให้ราคาปรับตัวข ึ�น
ทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนอีกคร ั�ง 

05 เมษายน 2564 

สรุป  รฐับาลฝรั	งเศสคาดการณว์า่ฝรั	งเศสจะขาดดลุงบประมาณในปีนี�ที	ระดบั 9% เมื	อเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP) ซึ	งสูงกวา่คาดการณ์
ก่อนหนา้นี�ซึ	งอยู่ที	ระดบั 8.5% หลงัรฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นสปัดาหที์	ผ่านมา เนื	องจากกาํลงัเผชิญกบัการระบาดของไวรสัโควดิ-19 รอบใหม่ 
ส่งผลใหยู้โรยงัมีทิศทางอ่อนค่า โดยยโูรเคลื	อนไหวไม่ไกลจากระดบัต ํ	าสุดของสปัดาหที์	แลว้บรเิวณ 1.17 ยโูร/ดอลลาร ์สวนทางกบัแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัที	ฟื�น
ตวัขึ �นแข็งแกร่งสะทอ้นจากการเป็นเผยตวัเลขในตลาดแรงงานสหรฐัประจาํเดือนมี.ค.ที	ออกมาค่อนขา้งดี ส่งผลใหท้องคาํเผชิญแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาเมื	อ
ราคาปรบัตวัขึ �น อย่างไรก็ดี ช่วงบ่ายราคาเคลื	อนไหวในกรอบแคบ ท่ามกลางปรมิาณซื�อขายบางเบา ขณะที	ตลาดหุน้ยโุรปปิดทาํการวนันี� (5 เม.ย.) เนื	องในวนั 
Easter Monday แต่คืนนี�ตลาดสหรฐัจะกลับมาเปิดทาํการตามปกติ จึงแนะนาํติดตามความเคลื	อนไหวอย่างใกลชิ้ด พรอ้มจับตาการเปิดเผย ดชันี PMI ภาค
บริการจากมารกิ์ตและ ISM  สาํหรบัการเปิดสถานะซื �อพิจารณาบริเวณแนวรบั 1,713-1,704 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยับขึ �นควรแบ่งขายทาํกาํไร
บางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านโซน 1,738 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตถ่า้ผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 
 
 
 
ตารางท ี1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

05/04/2564 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.82 1,726.44 -8.38 -0.48 

Spot Silver ($) 24.94 24.80 -0.14 -0.56 

เงนิบาท (฿/$) 31.30 31.38 0.08 0.24 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,550 25,650 100 0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.64 63.58 -1.06 -1.64 

ดชันดีอลลาร ์ 93.00 93.00 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1759 1.1750 0.00 -0.08 

  ท ี1มา : Aspen 

ท ี1มา : Aspen 

 

 1,704  1,676  1,655 

 1,738  1,759  1,778 

 

 



 

 

 (+) ร ม ว.ก ล าโห ม ฟิ ลิป ปิ น ส ์ค าด จีน ก ําลังข ยายเข ต ก าร ค ร อ บ ค ร อ งพ ื�น ท ี1ท ะเล จีน ใต้   ส ํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมฟิลิปปินสเ์ปิดเผยวา่จีนกาํลงัพยายามขยายพื�นที	การครอบครองในทะเลจีนใต ้สงัเกตไดจ้ากการที	มีเรือของจีนปรากฎใหเ้ห็นมากขึ �นใน
บริเวณนี�  รฐัมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส ์เดลฟิน ลอเรนซานา ใหส้มัภาษณก์บัสาํนกัข่าวรอยเตอรใ์นวนัอาทิตย ์ที	กองบญัชาการใหญ่ของกองทพัฟิลิปปินส์
ในกรุงมะนิลา เกี	ยวกบัสถานการณใ์นทะเลจีนใตใ้นปัจจุบนั  “การปรากฎตวัของเรือของกองทพัจีนอย่างต่อเนื	องทางตะวนัตกของทะเลฟิลิปปินส ์แสดง
ใหเ้ห็นถึงจุดประสงคข์องจีนในการขยายการครอบครองน่านนํ�าในบริเวณนั�น” รฐัมนตรีลอเรนซานากล่าว พรอ้มชี�ว่าจีนเคยทาํกิจกรรมแบบเดียวกันนี�
มาแลว้หลายครั�งในเขตน่านนํ�าของฟิลิปปินส ์ซึ	งถือเป็นการละเมิดกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ  เมื	อสองวนัที	แลว้ รฐัมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์
ไดเ้รียกรอ้งใหเ้รือของจีนออกจากพื�นที	แนวปะการงัวทิซนั หรือที	ฟิลิปปินสเ์รียกว่า แนวปะการงัจูเลี	ยน เฟลิเป้ ซึ	งอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 200 ไมล์
ของฟิลิปปินส ์อย่างไรก็ตาม ทางการจีนยืนยนัว่าเรือที	ทอดสมอบริเวณแนวปะการงัดงักล่าวนั�นพยายามหลบจากคลื	นลมแรงกลางทะเล และไม่มีทหาร
ประจาํการบนเรือ  ตอ่มาเมื	อวนัเสาร ์รฐัมนตรีลอเรนซานาระบุวา่ มีเรือจีนอีก 44 ลาํที	อยู่ในบรเิวณเดียวกนั แมส้ภาพอากาศบริเวณนั�นจะดีขึ �นแลว้ก็ตาม  
ดา้นสถานทตูจีนในกรุงมะนิลา ตอบกลบัวา่ เป็นเรื	องปกติทกุอย่างที	เรือจีนจะทาํการประมงและหลบคลื	นลมในบรเิวณแนวปะการงันั�น และไม่มีใครหรือ
ประเทศใดมีสิทธิหา้มการทาํกิจกรรมลกัษณะนี� 

 (-) ฝร ั1งเศส คาดปีนี�ขาดดุล 9%-หนี�สาธารณะแตะ 118% ร ับผลกระทบโควดิรอบใหม่ สาํนกัข่าวรอยเตอร ์รายงานวา่ รฐับาลฝรั	งเศสไดค้าดการณ์
วา่ฝรั	งเศสจะขาดดลุงบประมาณในปีนี�ที	ระดบั 9% เมื	อเทียบกบัผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ(GDP) ซึ	งสูงกว่าคาดการณ์ก่อนหนา้นี�ซึ	งอยู่ที	ระดบั 
8.5% หลังรฐับาลไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนใ์นสัปดาหที์	ผ่านมา เนื	องจากกาํลังเผชิญกับการระบาดของไวรสัโควิด-19 รอบใหม่ การปรบัเพิ	ม
คาดการณ์ในครั�งนี � เกิดขึ �นหลังจากที	รัฐบาลไดป้รบัลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ จากเดิมที	คาดว่าจะขยายตวัที	ระดับ 6% ลงสู่ระดับ 5% 
นอกจากนี�รฐับาลยงัไดป้รบัเพิ	มเปา้หมายหนี�สาธารณะในปีนี�จากเดิมซึ	งอยู่ที	ระดบั 115% มาอยู่ที	ระดบั 118% และอาจเพิ	มสงูถงึ 122% ในเดือน ธ.ค.64 
ทั�งนี � ประธานาธิบดีเอ็มมานเูอล มาครง ของฝรั	งเศสไดทุ้่มงบประมาณหลายพนัลา้นยูโร เพื	อกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ	งรฐับาลฝรั	งเศสตั�งเปา้ที	จะควบคมุการระบาด โดยไม่ตอ้งใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื	อใหเ้ศรษฐกิจของประเทศขบัเคลื	อนไดอี้ก
ครั�ง ก่อนที	ฝรั	งเศสจะเผชิญกบัการระบาดรอบใหม่และทาํใหย้อดผูต้ดิเชื �อเพิ	มขึ �นอย่างมากในช่วงไม่กี	สปัดาหที์	ผ่านมา 

 (-) จนีดึงดูดเม็ดเงนิลงทุนต่างชาติเพ ิ1มข ึ�นกว่า 80% ในปี 2563  สาํนกังานปริวรรตเงินตราแห่งรฐัของจีน (SAFE) เปิดเผยว่า จีนดงึดดูเงินลงทนุจาก
ตา่งประเทศมลูค่า 5.2 แสนลา้นดอลลารใ์นปี 2563 เพิ	มขึ �น 81% เมื	อเทียบรายปี  ขณะเดียวกนัตลาดหลกัทรพัยข์องจีนมีเงินทนุจากตา่งประเทศไหลเขา้
สุทธิ 2.547 แสนลา้นดอลลาร ์ปรบัตวัขึ �น 73% เมื	อเทียบรายปี ส่วนเม็ดเงินทนุที	ไหลเขา้สู่พนัธบตัรจีนปรบัตวัขึ �น 86% จากปีก่อนหนา้ แตะที	 1.9 แสน
ล้านดอลลาร ์และเม็ดเงินที	ไหลเข้าสู่ตราสารทุน 6.41 หมื	นล้านดอลลาร ์เพิ	มขึ �น 43% เมื	อเทียบรายปี  รายงานระบุว่า การขยายตัวของเงินทุน
ตา่งประเทศในตลาดหลกัทรพัยจี์นนั�น เป็นผลมาจากการที	เศรษฐกิจจีนมีแนวโนม้ปรบัตวัดีขึ �น รวมถงึนโยบายทางการเงินที	เหมาะสม และการเปิดกวา้ง
ในตลาดการเงิน 

 (-) นิกเกอ ิปิดพุ่ง 235.25 จุด ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดบวกในวนันี� หลงัสหรฐัเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตร
พุ่งขึ �นเกินคาดในเดือนมี.ค. ซึ	งทาํใหน้กัลงทนุมีความหวงัเกี	ยวกับการฟื�นตวัของเศรษฐกิจทั	วโลกและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน  สาํนกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดที	 30,089.25 จุด เพิ	มขึ �น 235.25 จุด หรือ +0.79% โดยนิกเกอิปิดที	ระดบัสุงสุดนบัตั�งแตว่นัที	 18 มี.ค.ปีนี �  หุน้ที	ปรบัตวั
ขึ �นในวนันี�นาํโดยหุน้กลุ่มขนส่งทางทะเล กลุ่มธนาคาร และกลุ่มบรษัิทหลกัทรพัย ์ กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยเมื	อวนัศกุรว์่า ตวัเลขการจา้งงานนอก
ภาคเกษตรของสหรฐั พุ่งขึ �น 916,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ	งเป็นการเพิ	มขึ �นมากที	สดุนบัตั�งแต่เดือนส.ค. 2563 ขณะที	บรรดานกัเศรษฐศาสตรซ์ึ	งไดร้บั
การสาํรวจโดยรอยเตอรค์าดไวว้่า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรอาจเพิ	มขึ �น 647,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค.  ส่วนอตัราการว่างงาน ลดลงสู่ระดบั 
6.0% ในเดือนมี.ค. จาก 6.2% ในเดือนก.พ. 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปปิดทาํการวันนี� (5 เม.ย.) เนื1องในวัน Easter Monday 
  

ท ี1มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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  
 

60.3 60.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนมี.ค.  
 

58.3 55.3 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั	งซื �อภาคโรงงานเดือนก.พ.  
 

-0.5% 2.6% 

วนัองัคารที	 6 เม.ย. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารจาก Caixin  
 

52.2 51.5 

 15.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื	อมั	นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

6.8 5.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.94M 6.92M 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื	อมั	นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  
 

56.2 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 (PPI) เดือนมี.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	มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที	 02 เมษายน 2021 ซึ	งอาจมีการเปลี	ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


