
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
28/04/2021 12:26 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,776.50 1,770.12 -6.38 -0.36 

Spot Silver ($) 26.25 25.99 -0.26 -0.99 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,640 26,470 -170 -0.64 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,620 26,490 -130 -0.49 

Gold Online Futures (GOM21) 1,784.20 1,773.20 -11.00 -0.62 

Silver Futures (SVFM21)  26.39 26.16 -0.23 -0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 90.89 91.01 0.12 0.13 

เงนิบาท (฿/$) 31.34 31.36 0.02 0.06 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาทองค ามีแรงซือ้ลดลงหลังจากแกว่งตัวออกดา้นขา้งเพื่อสะสมก าลัง 
แต่ระยะสั้นอาจมีแรงขายท าก าไรสลับออกมา  แต่หากไม่มากราคาจะ
พยายามดีดตัวขึน้ไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,778 ดอลลาร์ต่อออนซ ์
อย่างไรก็ตาม หากราคาอ่อนตวัลงประเมินแนวรบัโซน 1,755 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไดร้าคาอาจพยายามทรงตวัและดีดตวัขึน้อีกครัง้ 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
เขา้ซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ หากราคาขยบัขึน้อาจแบ่งขายท าก าไรหาก

ราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,778-1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดั

ขาดทนุสถานะขายหากราคาผ่าน 1,797 ดอลลารต์่อออนซ)์ แลว้ทยอยปิด

สถานะขายหากราคาทองค าไม่หลดุแนวรบัโซน 1,755 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งอ่อนตวัลง ขณะที่นายอลัเบิรต์ เบอรล์า ประธานคณะเจา้หนา้ที่บริหาร (ซีอีโอ) ไฟเซอร ์เปิดเผยกบัส านกัข่าวซีเอ็นบีซีว่า เม่ือเดือน มี.ค. บริษัท
เร่ิมทดลองทางคลิกนิกขัน้ตน้การรกัษาไวรสัโควิด-19 วิธีใหม่ เป็นการใชย้ากินตัง้แต่เริ่มมีอาการ ส่วนหนึี่งของกลุ่มยายบัยัง้การสรา้งโปรตีนของไวรสั นายเบอรล์า กล่าวว่า 
ถา้การทดลองทางคลินิกประสบความส าเรจ็ และองคก์ารอาหารและยาสหรฐัอนุมตัิก็จะวางขายไดท้ั่วสหรฐัภายในสิน้ปีนี ้ขณะที่ดา้นผูเ้ช่ียวชาญเผยว่า ยาชนิดกินนีจ้ะเป็น
ตัวเปลี่ยนเกม เพราะผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ๆ สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล นักวิจัยหวังว่ายาจะช่วยยับยั้งโควิดไม่ให้ขยายวง ปกป้องผู้คนไม่ต้องไป
โรงพยาบาล ส่งผลลบต่อราคาทองค า อย่างไรก็ดี ปัจจัยหลกัที่กดดนัทองค ามาจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีที่ดีดตวัสู่ระดบั 1.636% ขณะที่ดชันี
ดอลลารท์รงตวัที่ระดบั 91 หลงันกัลงทนุปรบัสถานะก่อนที่จะรูผ้ลการประชมุนโยบายการเงินของเฟดในวนันีต้ามเวลาสหรฐั  ทัง้นี ้คาดเฟดจะยงัคงอตัราดอกเบีย้และวงเงิน 
QE ตามเดิม  แต่แนะน ารอความชดัเจนเกี่ยวกบัการด าเนินนโยบายการเงินในอนาคตผ่านถอ้ยแถลงของประธานเฟดซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค าเคลื่อนไหวผนัผวนได ้

     1,755    1,741 1,726 

      1,778    1,797 1,816 
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• (+) อนามัยโลกชีส้ายพันธุอ์ินเดียพบ‘อย่างน้อย 17 ประเทศ’ องคก์ารอนามยัโลกแถลง โควิด-19 สายพนัธ์ุ ุ ท่ีติดเชือ้มากในอินเดียตอนนี ้
พบในกว่า 17 ประเทศ แต่ยงัไม่ประกาศเป็นสายพนัธุน่์ากังวล องคก์ารอนามยัโลก (ดบัเบิลยูเอชโอ) แถลงเมื่อวนัองัคาร (27 เม.ย.) ตามเวลา
นครเจนีวา ว่า โควิด-19 สายพนัธุB์1617 ท่ีพบครัง้แรกในอินเดีย นบัถึงวนัองัคารตรวจพบในรหสัพนัธุกรรมกว่า 1,200 ตวัอย่างจากฐานขอ้มลูจี
โนม (GISAID) ใน17 ประเทศเป็นอย่างนอ้ย ส่วนใหญ่พบในอินเดีย สหราชอาณาจกัร สหรฐั และสิงคโปร ์เมื่อเร็วๆ นีด้บัเบิลยูเอชโอขึน้บญัชี 
B1617 ซึ่งนบัเป็นหลายสายพนัธุย์่อยโดยกลายพนัธุแ์ละคณุลกัษณะแตกต่างกันเล็กนอ้ยเป็นสายพนัธุท่ี์น่าสนใจ แต่ถึงขณะนีย้งัไม่ประกาศว่า 
เป็นสายพนัธุท่ี์น่ากังวล หมายความว่า ไวรสัสายพนัธุนี์อ้นัตรายมากกว่าสายพนัธุเ์ดิม เช่น ติดง่ายกว่า ท าใหเ้สียชีวิตและหลบการปกป้องของ
วคัซีนไดม้ากกว่า ตวัแบบเบือ้งตน้จากรหสัพนัธุกรรมท่ีส่งมายงั GISAID ชีว้่า B1617 มีอตัราเจรญิเติบโตสงูกว่าสายพนัธุอ์ื่นๆ ในอินเดีย เท่ากับ
ว่าเพิ่มโอกาสในการติดต่อ แต่ดบัเบิลยเูอชโอย า้ว่า สายพนัธุอ์ื่นท่ีระบาดอยู่ในเวลาเดียวกนัก็ติดต่อกนัมากขึน้ดว้ย “ยิ่งระบาดผสมกันอาจท าให้
การติดเชือ้ในอินเดียพุุ่งสงูขึน้อีกครัง้ ยิ่งไปกว่านัน้ผลการศกึษาหลายชิน้ตอกย า้ว่าการระบาดระลอกสองเรว็กว่าระลอกแรก” ดบัเบิลยเูอชโอย า้ 

• (-)  ดอลลารแ์ข็งค่าเทียบเยน ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเทียบเยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
โตเกียวเชา้นี ้โดยดอลลารป์รบัตวัตามทิศทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัท่ีดีดตวัขึน้เมื่อคืนนี ้ก่อนท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะแถลงมติ
การประชุมนโยบายการเงินในวันนีต้ามเวลาสหรฐั หรือในช่วงเชา้ตรู่ของวนัพรุ่งนีต้ามเวลาไทย ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้าม
เวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 108.87-108.88 เยน เทียบกบั 108.68-108.78 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 108.33-108.34 เยนท่ีตลาดโตเกียว
เมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

• (-) ซีอีโอเผยเอง! ยาเม็ดไฟเซอรรั์กษาโควิดวางขายสิน้ปีนี้ ซีอีโอไฟเซอรเ์ผย ก าลงัทดลองยากินรกัษาโควิด-19 ตัง้แต่เริ่มมีอาการจะพรอ้ม
วางจ าหน่ายภายในสิน้ปีนี้ นายอัลเบิรต์ เบอรล์า ประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ซีอีโอ) ไฟเซอร ์เผยกับส านักข่าวซีเอ็นบีซีว่า เมื่อเดือน มี.ค. 
บริษัทเริ่มทดลองทางคลิกนิกขั้นต้นการรกัษาไวรสัโควิด-19 วิธีใหม่ เป็นการใชย้ากินตัง้แต่เริ่มมีอาการ ส่วนหน่ีึงของกลุ่มยายับยั้งการสรา้ง
โปรตีนของไวรสั ท างานโดยยบัยัง้เอนไซมโ์ปรติเอสท่ีไวรสัจ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อขยายตวัในเซลลร์า่งกายมนษุย ์ยากลุ่มนีใ้ชร้กัษาโรคติดต่อจากเชือ้
ไวรสัอื่นๆ เช่น เอชไอวีและไวรสัตบัอกัเสบซี นายเบอรล์า กล่าวว่า ถา้การทดลองทางคลินิกประสบความส าเร็จ และองคก์ารอาหารและยาสหรฐั
อนุมัติก็จะวางขายได้ทั่วสหรฐัภายในสิน้ปีนี ้ด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่า ยาชนิดกินนีจ้ะเป็นตัวเปลี่ยนเกม เพราะผู้ติดเชือ้โควิด -19 รายใหม่ๆ 
สามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งเขา้โรงพยาบาล นกัวิจยัหวงัว่ายาจะช่วยยบัยัง้โควิดไม่ใหข้ยายวง ปกป้องผูค้นไม่ตอ้งไปโรงพยาบาล 

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดผันผวน ขณะไร้ปัจจัยชี้น าใหม่-รอผลประชุมเฟด  ตลาดหุน้เอเชียเปิดปรบัตัวขึน้ลงแตกต่างกันในเชา้วันนี ้
เนื่องจากขาดปัจจยัชีน้ าตลาดท่ีชดัเจน ขณะท่ีนกัลงทุนรอดผูลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนันี ้และไดป้รบัตวัรบัการเปิดเผยข้อมลู
ยอดค้าปลีกของญ่ีปุ่ นท่ีเพิ่มขึน้เกินคาด ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ท่ี 3,442.61 จุด ลดลง 10.45 จุด หรือ -0.30%, ดัชนี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 28,935.51 จุด ลดลง 56.38 จุด หรือ -0.19% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 28,991.94 จุด 
เพิ่มขึน้ 50.10 จดุ หรือ +0.17% กระทรวงเศรษฐกิจ การคา้ และอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ยอดคา้ปลีกของญ่ีปุ่ นปรบัตวัขึน้ 5.2% 
ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้มากกว่าการคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์คาดไวว้่าจะขยายตวั 4.7% และเป็นการขยายตวัสงูสดุใน
รอบ 5 เดือน เน่ืองจากไดร้บัแรงหนุนจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีฟ้ืนตวัขึน้หลงัไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 นอกจากนี ้นกัลงทุนยงั
จบัตาหุน้ของบรษิัทอาลีบาบา หลงัหนงัสือพิมพว์อลลส์ตรีท เจอรน์ลัรายงานว่า รฐับาลจีนก าลงัสอบสวนนายแจ็ก หม่า ผูก้่อตัง้อาลีบาบา กรณี
ไดร้บัการอนมุตัิอย่างรวดเรว็ใหน้ าหุน้แอนท ์กรุ๊ปซึ่งเป็นบรษิัทในเครือเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฮ์่องกงและเซี่ยงไฮเ้มื่อปีท่ีผ่านมา 

 
ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 

http://www.ylgfutures.co.th/


v  

www.ylgfutures.co.th 

02-687 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 26 เม.ย. 15.00น. เยอรมน ี ดชันีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดย Ifo  96.8** 96.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนมี.ค.    0.5%** -0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนมี.ค.    1.6%** -1.2% 

วนัองัคารท่ี 27 เม.ย. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10%** -0.10% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนก.พ.โดย S&P/CS  11.9%** 11.1% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคเดือนเม.ย.จาก CB  121.7** 109.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จาก เฟดริชมอนด ์  17** 17 

วนัพธุท่ี 28 เม.ย. ไม่ระบ ุ ทัง้หมด OPEC-JMMC Meetings  - - 

 19.30น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  0.5% 0.6% 

 21.00น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  - - 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  -0.9M 0.6M 

วนัพฤหสับดีท่ี 29 เม.ย. 01.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.30น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Showa Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครัง้แรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   6.5% 4.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   545K 547K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนม.ีค.   4.6% -10.6% 

วนัศุกรท่ี์ 30 เม.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   55.9 51.9 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   51.8 56.3 

 15.00น. เยอรมน ี ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2021   -1.5% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE)   0.3% 0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมี.ค.   20.1% -7.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   4.3% -1.0% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย.   65.1 66.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จากUoM   87.7 86.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จาก UoM   - 3.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 23 เมษายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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