
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
29/04/2021 11:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,781.20 1,784.04 2.84 0.16 

Spot Silver ($) 26.16 26.33 0.17 0.65 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,400 26,580 180 0.68 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,400 26,600 200 0.76 

Gold Online Futures (GOM21) 1,769.30 1,786.50 17.20 0.97 

Silver Futures (SVFM21)  26.09 26.48 0.39 1.49 

ดชันดีอลลาร ์ 90.60 90.60 0.01 0.01 

เงนิบาท (฿/$) 31.34 31.26 -0.08 -0.26 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
หลังจากราคาอ่อนตวัลงสรา้งระดับต ่าสุดใหม่จากสัปดาหก์่อนหนา้โซน  1,762 
ดอลลารต์่อออนซ ์ราคาทองค าเกิดแรงซือ้ใหฟ้ื้นตวัขึน้ช่วงสัน้  เบือ้งตน้มีแนวตา้น
ระยะสัน้ที่ 1,797-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถผ่านไปได ้ประเมินว่า
จะเกิดแรงขายกดดนัมาเขา้ใกล ้1,762-1,759 ดอลลารต์่อออนซอี์กครัง้ 

 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
การเขา้ซือ้ขายท าก าไรระยะสัน้ ราคาทองค ามีจดุเสี่ยงเปิดสถานะขายระยะสัน้ใน
บริเวณ 1,797-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ตัดขาดทุนหากยืน1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ได้) แต่หากราคาอ่อนตัวลงไปก่อนให้พิจารณาบริเวณ 1,762-1,759 
ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดเปิดสถานะซือ้ แต่หากหลดุโซนดงักล่าวแนะน าใหช้ะลอ
การเขา้ซือ้เพ่ือรอดกูารตัง้ฐานของราคา 
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สรุป  เชา้นีร้าคาทองค าพุ่งท า High 1,789.93 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะย่อลงมาเล็กนอ้ย แต่ยงัสามารถแกว่งตวัในแดนบวกได ้โดยมีระดบัต ่าสดุเพียง 1,780.40 ดอลลารต์่อออนซ ์ ปัจจยัหนนุต่อ
ราคาทองค าเชา้นีน้ัน้สบืเนื่องมาจากผลการประชมุเฟดเมื่อวานนี ้หลงัถอ้ยแถลง "พาวเวล" ประธานเฟด  เปิดเผยว่า ยงัไม่ถึงเวลาหารือลดวงเงิน QE แมเ้ศรษฐกิจสหรฐัฟ้ืนตวัแข็งแกรง่   ซึ่งเป็นปัจจยั
ส าคัญที่กลบัเขา้มาหนนุใหร้าคาทองค าปรบัตวัขึน้อีกครัง้  อีกทัง้ "รฐัสภายโุรป" ลงมติรบัรอง ขอ้ตกลงดา้นการคา้และความรว่มมือ ระหว่างอียู-องักฤษ หลงัเบรก็ซิทแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 
660 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง และงดออกเสยีง 32 เสียง เพิ่มความหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจฝ่ังยโูรโซนและองักฤษเพิ่มเติมนอกเหนอืจากการฉีดวคัซีนที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะนี ้ส่งผลบวกตอ่
ค่าเงินยูโรและปอนด ์กดดันดอลลาร ์และหนุนราคาทองค า  นอกจากนี ้ทองค าไดร้บัแรงหนุนเพิ่มจากถ้อยแถลงของ ปธน. โจ ไบเดน แห่งสหรฐั ได้ แถลงต่อสภาคองเกรสว่า เขาไดก้ล่าวกับ
ประธานาธิบดสีี จิน้ผิงของจีนว่า สหรฐัจะยังคงตรงึก าลงัทหารไวใ้นภมูิภาคอนิโดแปซิฟิก “ไม่ใช่เพื่อเร่ิมตน้ความขดัแยง้ แต่เพื่อป้องกนัความขดัแยง้” หลงัจากที่จีนพยายามแผ่ขยายอิทธิพลมายงัเขต
แดนซึ่งเป็นจดุยทุธศาสตรส์  าคญัดงักล่าว รวมทัง้ ไบเดน เรียกรอ้งใหม้ีการเร่งการลงทุนภายใตง้บประมาณลดผลกระทบจากโควิด -19 ที่สูงถึง 1.8 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ที่ครอบคลุมตัง้แต่การให้
ความช่วยเหลือกบัเด็กและครอบครวั การศึกษา ไปจนถึงการปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน โดย ย า้จดุยืนเกี่ยวกบัแผนเก็บภาษีคนรวย ซึ่งรวมถึงการที่จะใหบ้ริษัทขนาดใหญ่ตอ้งเสียภาษีขัน้ต  ่าอีกดว้ย 
ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดทนุเชิงลบในระยะสัน้ และหนนุราคาทองค าได ้

     1,759  1,743 1,730 

      1,797  1,816 1,833 
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• (+) “ไบเดน” เผยสหรัฐยังตรึงก าลังทหารในอินโดแปซิฟิกเพื่อป้องกันเหตุขัดแย้ง  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัไดแ้ถลงต่อสภาคอง
เกรสว่า เขาไดก้ล่าวกับประธานาธิบดีสี จิน้ผิงของจีนว่า สหรฐัจะยงัคงตรงึก าลงัทหารไวใ้นภูมิภาคอินโดแปซิฟิก “ไม่ใช่เพื่อเริ่มตน้ความขดัแยง้ 
แต่เพื่อป้องกนัความขดัแยง้” หลงัจากท่ีจีนพยายามแผ่ขยายอิทธิพลมายงัเขตแดนซึ่งเป็นจดุยุทธศาสตรส์  าคญัดงักล่าว ปธน.ไบเดนกล่าวกับป
ธน.สีว่า สหรฐัยินดีท่ีจะแข่งขนัทางเศรษฐกิจกับจีน แต่ไม่ไดต้อ้งการสรา้งความขดัแยง้แต่อย่างใด “ผมบอกกับปธน.สีว่า เราจะยงัคงตรงึ ก าลัง
ทหารในอินโดแปซิฟิก เช่นเดียวกับท่ีเราท ารว่มกับองคก์ารนาโต (NATO) ในยโุรป ซึ่งไม่ใช่เพื่อเริ่มตน้ความขดัแยง้ แต่เพื่อป้องกนัความขดัแยง้” 
นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนยงักล่าวกับปธน.สีดว้ยว่า “เรานอ้มรบัการแข่งขนั แต่เราไม่ไดต้อ้งการสรา้งความขดัแยง้กบัจีน” “อย่างไรก็ตาม ผมบอกป
ธน.สีอย่างชดัเจนว่า ผมจะปกป้องผลประโยชนข์องชาวอเมรกินัทัง้หมด” ปธน.ไบเดนระบดุว้ยว่า สหรฐัจะยืนหยดัต่อสูก้บัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมซึ่ง
เป็นการเอาเปรียบแรงงานและอตุสาหกรรมของสหรฐั อาทิ การอดุหนุนรฐัวิสาหกิจ และการขโมยเทคโนโลยีและทรพัยส์ินทางปัญญาของสหรฐั 
ขณะเดียวกัน ปธน.ไบเดนยงัไดก้ล่าวกับปธน.สีเฉกเช่นเดียวกับท่ีเขากล่าวกับผูน้  าโลกหลายคนว่า สหรฐัจะยึดมั่นต่อพนัธสญัญาท่ีจะปกป้อง
สิทธิมนษุยชนและเสรีภาพอนัเป็นหลกัพืน้ฐานของมนษุย ์“ไม่มีประธานาธิบดีสหรฐัท่ีมีความรบัผิดชอบคนใดสามารถเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได ้ประธานาธิบดีตอ้งเป็นผูท่ี้แสดงใหเ้ห็นถึงแก่นแทข้องประเทศ” ทัง้นี ้ความสัมพนัธร์ะหว่างสหรฐัและตกต ่าท่ีสุดในประวตัิศาสตร ์
เนื่องจากทัง้ 2 ประเทศเผชิญหนา้กนัท่ามกลางความขดัแยง้หลายประการ ซึ่งรวมถึงการคา้, การท่ีจีนส่งก าลงัทหารไปประจ าการในน่านน า้ทะเล
จีนใต ้และประเด็นสิทธิมนษุยชนในฮ่องกงและซินเจียงอยุกรู ์

• (+)  รัฐสภายุโรปไฟเขียวข้อตกลงการค้าอียู-อังกฤษหลังเบร็กซิท  รฐัสภายโุรปลงมติรบัรองขอ้ตกลงดา้นการคา้และความร่วมมือระหว่าง
สหภาพยุโรป (อียู) และองักฤษแลว้ในวนันี ้ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 660 เสียง ไม่เห็นชอบ 5 เสียง และงดออกเสียง 32 เสียง หลงัจากมีการ
อภิปรายท่ียาวนานหลายชั่วโมง ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า อังกฤษเขา้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อปี 2516 แต่ไดป้ระกาศแยกตัวออกจาก
สหภาพยุโรป (เบร็กซิท) ในปี 2559 หลังมีการลงประชามติ แต่ทั้งสหภาพยุโรปและอังกฤษไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงทางการค้าร่วมกันได ้
จนกระทั่งล่วงเลยก าหนดสิน้สดุระยะเปลี่ยนผ่านขององักฤษเมื่อวนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 

• (+) สหรัฐเตรียมส่งอุปกรณมู์ลคา่กว่า 100 ล้านดอลลารช่์วยอินเดียสู้โควิด ท าเนียบขาวของสหรฐัเปิดเผยแถลงการณร์ะบวุ่า สหรฐัเตรียม
ส่งอปุกรณม์ลูค่ากว่า 100 ลา้นดอลลารไ์ปยงัอินเดีย เพื่อช่วยรบัมือกบัจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ แถลงการณเ์มื่อวานนีร้ะบุ
ว่า อปุกรณเ์หล่านีจ้ะส่งถึงอินเดียในวนัพฤหสับดีนีแ้ละในสปัดาหห์นา้ โดยประกอบดว้ยถงัออกซิเจน 1,000 ถงั, หนา้กากอนามยั N95 จ านวนน 
15 ลา้นชิน้, และชดุตรวจวินิจฉยัโรคอย่างรวดเรว็ 1 ลา้นชุด  นอกจากนี ้สหรฐัยงัโอนออเดอรส์ั่งซือ้อุปกรณก์ารผลิตวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้
ใหแ้ก่อินเดีย ซึ่งจะท าใหอ้ินเดียสามารถผลิตวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ไดม้ากกว่า 20 ลา้นโดส   

• (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอรพ์ุ่งกว่า 100 จุด รับพาวเวลส่งสัญญาณไม่รีบลด QE ดัชนีดาวโจนสฟิ์วเจอรด์ีดตัวขึน้กว่า 100 จุดในช่วงเช้านี ้
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า ขณะนีย้งัไม่ถึงเวลาท่ีคณะกรรมการเฟดจะหารือกันเก่ียวกบัการปรบั
ลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) นอกจากนี ้ดาวโจนสฟิ์วเจอรย์งัไดร้บัแรงหนุนจากการเปิดเผยผล
ประกอบการท่ีแข็งแกร่งเกินคาดของบรษิัทแอปเปิลและเฟซบุ๊ก  ณ เวลา 09.25 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรป์รบัตวัขึน้ 108 จุด หรือ 
+0.32% แตะท่ี 33,832 จุด   แอปเปิล อิงค ์เปิดเผยผลประกอบการประจ าไตรมาส 2 ตามปีงบการเงิน 2564 ของบริษัท โดยระบุว่า รายได้
รวมอยู่ท่ี 8.958 หมื่นลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้ 53.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแลว้ และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณ์ไวท่ี้ 7.736 
หมื่นลา้นดอลลาร ์ ทางดา้นเฟซบุ๊กเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1/2564 โดยระบุว่า รายไดร้วมอยู่ท่ี 2.617 หมื่นลา้นดอลลาร ์มากกว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท่ี้ 2.367 หมื่นลา้นดอลลาร ์

 
 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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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  1.4%** 0.6% 

 21.00น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  - - 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  0.1M** 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  6.8% 4.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์  545K 547K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนม.ีค.  4.2% -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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