
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
30/04/2021  11:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,771.80 1,766.40 -5.40 -0.30 

Spot Silver ($) 26.09 25.95 -0.14 -0.54 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,410 26,270 -140 -0.53 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,430 26,270 -160 -0.61 

Gold Online Futures (GOM21) 1,779.20 1,770.80 -8.40 -0.47 

Silver Futures (SVFM21)  26.42 26.11 -0.31 -1.17 

ดชันดีอลลาร ์ 90.64 90.65 0.02 0.02 

เงนิบาท (฿/$) 31.18 31.19 0.01 0.03 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
เม่ือราคาปรบัตัวขึน้อาจมีแรงขายท าก าไรสลับออกมาเพิ่มขึน้ ระยะสั้นราคา
ทองค ายังมีลุน้ดีดขึน้ทดสอบแนวตา้น แต่หากราคาทองค าไม่สามารถผ่านแนว
ต้านที่ 1,783-1,797 ดอลลารต์่อออนซ์ได้จะท าให้เกิดแรงขายท าก าไรออกมา
สลับออกมาและอาจท าให้ราคาปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่  1,756-1,741 
ดอลลารต์่อออนซเ์พ่ือสรา้งฐานราคา 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
เนน้การซือ้ขายระยะสัน้ โดยเสี่ยงขายหากราคาไม่สามารถผ่านโซน 1,783-1,797 
ดอลลารต์่อออนซ์ (ตัดขาดทุนสถานะขายหากราคาผ่าน 1,797 ดอลลารต์่อ
ออนซ)์ ทัง้นีอ้าจทยอยเขา้ซือ้คืนหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบั 1,756-1,741 
ดอลลารต์่อออนซ ์ ***นักลงทุนในตลาด TFEX พยายามควบคุมความเส่ียง
จากช่วงวันหยุดยาวในสุดสัปดาหนี์ ้
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สรุป  เชา้วนัศกุรร์าคาทองค าแกว่งตวัในกรอบ 1,764.70-1,773.66 ดอลลารต่์อออนซ ์ทองค าเผชิญแรงขายท าก าไร ประกอบกบัมีปัจจยักดดนัจาก บอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี ทรงตวัไม่ไกล
จาก High รอบ 2 สปัดาห ์ หลงัสหรฐัเปิดเผยประมาณการณค์รัง้แรก GDP  ในไตรมาสท่ี 1/2021 ท่ีขยายตวั 6.4% ซึ่งบ่งชีว้่าเศรษฐกิจของสหรฐัก าลงัฟ้ืนตวัอย่างแข็งแกรง่ หลงัจากชะลอ
ตวัอย่างหนักจากไวรสัโควิด-19  ขณะท่ีตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรกในสปัดาหท่ี์ผ่านมา (17 - 23 เม.ย.) ท่ีระดบั 553,000 ราย ซึ่งเป็นระดบัท่ีต ่าท่ีสดุในรอบ 1 ปี นบัตัง้แต่สหรฐั
เผชิญกับการระบาดของไวรสัโควิด-19  อีกทัง้ บริษัท Amazon เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1/2021 อย่างแข็งแกรง่ และคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ยังจะแข็งแกรง่ต่อเน่ือง หลงั
ก่อนหนา้นี ้บริษัทแอปเปิลและเฟซบุ๊กต่างเปิดเผยผลประกอบการสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์ว ้ นอกจากนี ้ ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐั (CDC) ระบวุ่า สหรฐัจะเปิดท่าเรือทั่ว
ประเทศในกลางเดือนก.ค. ซึ่งจะท าให้เรือของสหรัฐสามารถเริ่มเดินทางออกจากท่าเรือในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะท่ี ‘นิวยอรก์’ ประกาศ เปิดเมือง 100% วันท่ี 1 ก.ค. นี ้โดยจะเปิด
หา้งสรรพสินคา้ เปิดธุรกิจ เปิดส านกังาน เปิดโรงภาพยนตร ์รา้นอาหาร รา้นท าผม สถานท่ีออกก าลงักาย และสนามกีฬา จะสามารถรบัลกูคา้ไดเ้ต็มความจขุองสถานท่ี  หลงัประชาชนไดเ้ขา้
รบัการฉีดวคัซีนจ านวนมาก  ซึ่งถือเป็นการเปิดเมืองครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี  จึงกระตุน้แรงขายสินทรพัยป์ลอดภยั 

      1,756  1,741 1,728 

       1,783  1,797 1,816 
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• (+) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ นักลงทุนวิตก PMI จีนชะลอตัว  ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้นีเ้คลื่อนไหวในแดนลบ ไดร้บัแรงกดดนัจากดชันีผูจ้ัดการฝ่าย
จัดซือ้ (PMI) ของจีนท่ีชะลอตัวลงในเดือนเม.ย.   ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนีท่ี้ 3,468.30 จุด ลดลง 6.60 จุด หรือ -0.19%, ดัชนี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นเปิดวนันีท่ี้ 28,996.66 จุด ลดลง 57.31 จุด หรือ -0.20% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันีท่ี้ 29,143.43 จุด ลดลง 
159.83 จุด หรือ -0.54%  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว่้า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.อยู่ท่ีระดับ 
51.1 ลดลงจากระดับ 51.9 ในเดือนมี.ค. ส่วนดัชนีผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.อยู่ท่ีระดบั 54.9 ลดลง 1.4% จากระดบั 56.3 ใน
เดือนมี.ค.   

• (-) ‘นิวยอรก์’เปิดเมือง100%วันที ่1 ก.ค. นี ้ ‘นิวยอรก์’เปิดเมือง100%วนัท่ี 1 ก.ค. นี ้ถือเป็นการเปิดเมืองครัง้แรกในรอบกว่า 1 ปี นายบิล เดอ บลา
ซิโอ นายกเทศมนตรีนครนิวยอรก์ กล่าวว่า นครนิวยอรก์จะกลับมาเปิดอย่างสมบูรณ์ 100% ในวันท่ี 1 ก.ค. “แผนของเราคือการเปิดเมืองอย่าง
สมบูรณใ์นวนัท่ี 1 ก.ค. โดยเราพรอ้มเปิดหา้งสรรพสินคา้ เปิดธุรกิจ เปิดส านักงาน เปิดโรงภาพยนตร ์อย่างเต็มท่ี เนื่องจากเราเห็นว่าประชาชนไดเ้ขา้
รบัการฉีดวคัซีนจ านวนมาก และผมเชื่อว่าผูค้นจะหลั่งไหลมายังนครนิวยอรก์ เนื่องจากพวกเขาตอ้งการท่ีจะกลับมาอยู่ ท่ีน่ี” นายเดอ บลาซิโอกล่าว 
การเปิดเมืองครัง้นี ้จะถือเป็นครัง้แรกของนครนิวยอรก์ในรอบกว่า 1 ปี โดยรา้นอาหาร, รา้นท าผม, สถานท่ีออกก าลงักาย และสนามกีฬาจะสามารถ
รบัลกูคา้ไดเ้ต็มความจขุองสถานท่ี 

• (-) Coinbase ให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ซื้อคริปโทผ่าน PayPal ได้แล้ว Coinbase ประกาศเพิ่มช่องทางการซือ้ crypto ใหก้ับลูกคา้ในสหรฐัฯ โดยใช ้
PayPal สามารถซือ้ crypto ไดถ้ึง 25,000 ดอลลารต์่อวนั  Coinbase เผยว่า จะอนุญาตใหล้กูคา้ท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกาสามารถซือ้ crypto โดยใชบ้ตัร
เดบิตและบัญชีธนาคารท่ีเชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ไดแ้ลว้ โดยลูกคา้ Coinbase ท่ีมีบัญชี PayPal จะสามารถ 'ซือ้ crypto ไดท้นัที' โดยไม่ตอ้งเพิ่ม
ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือหมายเลขบตัรเครดิตโดยตรงกบั Coinbase  และสามารถซือ้ crypto ไดถ้ึง 25,000 ดอลลารต์่อวนั โดยใชวิ้ธีการช าระเงินจาก 
PayPal  อย่างไรก็ตาม บริการนีส้  าหรบัผูใ้ชใ้นสหรฐัอเมริกาเท่านั้น แต่ในอนาคตจะขยายไปยงัประเทศต่างๆ มากขึน้ ซึ่งอาจจะเป็นในอีกไม่ก่ีเดือน
ขา้งหนา้นี ้  ในไตรมาสแรกของปี 2021 Coinbase รายงานว่ามีผูใ้ชง้านเดือนละ 6.1 ลา้นคน ในขณะท่ี PayPal มีผูใ้ชท้ัง้หมด 377 ลา้นคนในปี 2020 
ทัง้ Coinbase และ PayPal ไดรุ้กคืบเขา้สู่พืน้ท่ี crypto อย่างมีนัยส าคญัในปีท่ีแลว้ โดยแพลตฟอรม์การแลกเปลี่ยนสินทรพัยด์ิจิทลัอย่าง Coinbase 
เพิ่งจะเขา้ตลาดหลกัทรพัยโ์ดยตรงบน Nasdaq เมื่อตน้เดือนนี ้    ในเดือนพฤศจิกายน PayPal ไดเ้ปิดตวับริการ crypto ส าหรบัผูใ้ชใ้นสหรฐัอเมริกา 
ซึ่งท าใหพ้วกเขาสามารถซือ้ขายไดม้ากถึง 20,000 ดอลลารต์่อสปัดาห ์และมีแผนจะอนุญาตใหล้กูคา้ในสหรฐัอเมริกาช าระเงินดว้ยสกุลเงินดิจิทลัท่ี
รา้นคา้ทั่วโลกของ PayPal 

• (-) ปธน.เกาหลีใต้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดส 2 ของแอสตร้าเซนเนก้าวันนี้  ส านกัข่าวยอนฮัปรายงานว่า ประธานาธิบดีมนู แจ อิน
ของเกาหลีใต้ไดเ้ขา้รบัการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของแอสตรา้เซนเนก้าโดสท่ี 2 ในวันนี ้เร็วกว่าก าหนดการเดิม เน่ืองจากปธน.มูนมีแผน
เดินทางเยือนสหรฐัเพื่อพบปะกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดนในช่วงปลายเดือนพ.ค.  

• (-)  "แอมะซอน" เผยรายได้ไตรมาสแรกพุ่ง 44% คาดผลประกอบการไตรมาสสองยังแกร่ง บริษัทแอมะซอน (Amazon) เปิดเผยผล
ประกอบการไตรมาส 1/2564 โดยระบุว่า ก าไรต่อหุน้อยู่ท่ี 15.79 ดอลลาร ์ซึ่งแข็งแกร่งกว่าท่ีนักวิเคราะหใ์นโพล Refinitiv คาดการณ์ไวท่ี้ระดบัเพียง 
9.54 ดอลลาร ์ส่วนรายไดร้วมอยู่ท่ี 1.0852 แสนลา้นดอลลาร ์พุ่งขึน้ 44% เมื่อเทียบรายปี และสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไวท่ี้ 1.0447 แสนลา้น
ดอลลาร ์ แอมะซอนเป็นเพียงไม่ก่ีบริษัทท่ีไดป้ระโยชนอ์ย่างมหาศาลจากการซือ้ขายสินคา้ทางออนไลนใ์นช่วงท่ีไวรสัโควิด-19 แพร่ระบาด โดยเฉพาะ
ผลประกอบการไตรมาส 1 ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า ธุรกิจของอเมซอนยงัคงไดปั้จจัยหนุนจากโรคระบาดดงักล่าว อย่างไรก็ดี รายไดใ้นรา้นคา้แบบมีหนา้รา้น
ของแอมะซอนซึ่งรวมถึง Whole Foods Market ยงัคงปรบัตัวลง โดยยอดขายในภาคส่วนนีล้ดลง 16% แตะท่ี 3.9 พันลา้นดอลลาร ์ทัง้นี ้แอมะซอน
คาดการณ์ว่า ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปีนีจ้ะยังคงอยู่ในทิศทางท่ีแข็งแกร่ง โดยคาดว่ารายไดข้องบริษัทจะอยู่ในช่วง 1.10 - 1.16 แสนลา้น
ดอลลาร ์ซึ่งตวัเลขดงักล่าวสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหใ์นวอลลส์ตรีทคาดการณไ์วท่ี้ 1.086 แสนลา้นดอลลาร ์

 
 

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  6.4%** 4.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์  553K** 547K 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนม.ีค.   1.9%** -10.6% 

วนัศุกรท่ี์ 30 เม.ย. 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิต   51.1** 51.9 

 08.00น. จีน ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการ   54.9** 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.   65.4 66.3 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคช่วงทา้ยเดือนเม.ย.จากUoM   87.3 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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