
 

28 April 2021 

สรุป นักลงทุนมุ่งจับตาผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิน้ลงคืนนีต้ามเวลาสหรฐั  ตลาดคาดการณเ์ป็นวงกวา้งว่าเฟดจะยังคงอตัราดอกเบีย้ไวท้ี่ระดบั 0.00-
0.25% ตามเดิม แต่ดว้ยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ฟ้ืนตวัขึน้อย่างแข็งแกรง่ ขณะที่การระบาดของโควิด -19ในสหรฐับรรเทาลงพรอ้มกบัการฉีดวคัซีนที่เขา้เป้าหมายของรฐับาลสหรฐั 
ส่งผลใหน้ักลงทุนรอดวู่า Jerome Powell ประธานเฟด จะมีมุมมองอย่างไรกับทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรบัตวัขึน้  จดุโฟกัสคือ ประธานเฟด จะยังคงจดุยืนในการผ่อนคลาย
นโยบายการเงินตามเดิมหรือไม่ ทั้งประเด็นการตรึงดอกเบีย้ไวใ้นระดับต ่าต่อไป และจะส่งสัญญาณเก่ียวกับแผนการเขา้ซือ้สินทรพัยต์ามมาต รการ QE ในวงเงิน 1.2 แสนลา้น
ดอลลาร/์เดือนอย่างไร หากโดยรวมแลว้เฟดยังคงจดุยืนในเชิงผ่อนคลายนโยบายการเงิน (Dovish Tone) จะช่วยพยุงราคาทองค าไวไ้ด ้แต่แนะน าระวงัความผันผวนของราคาที่อาจ
เกิดขึน้ในคืนนี ้ แนะน า เก็งก าไรระยะสัน้ จากการแกว่งตวัที่อาจผันผวน โดยหากราคาขยบัขึน้อาจแบ่งขายท าก าไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,778-1,797 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์(หากราคาผ่าน 1,797 ดอลลารต์่อออนซจ์ึงชะลอการขายออกไป) ส าหรบัการซือ้คืนแนะน าเขา้ซือ้หากราคาทองค าไม่หลดุแนวรบัโซน 1,755 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
28/04/2021  15:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,776.50 1,770.30 -6.20 -0.35 

Spot Silver ($) 26.25 26.05 -0.20 -0.76 

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

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,620 26,460 -160 -0.60 

Gold Online Futures (GOM21) 1,784.20 1,773.90 -10.30 -0.58 

Silver Futures (SVFM21)  26.39 26.22 -0.17 -0.64 

ดชันดีอลลาร ์ 90.89 91.04 0.16 0.17 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากการดีดตัวขึน้ของราคาอยู่ในระดับจ ากัด  ไม่สามารถ
กลับขึน้ไปยืนเหนือต้านโซน 1,778-1,797  ดอลลารต่์อออนซ ์ยังมีโอกาสเกิดแรง
ขาย อย่างไรก็ดี หากการอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบับริเวณ 1,755 ดอลลารต่์อออนซ์
จะมีโอกาสดีดตวัขึน้อีกครัง้ 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะหากราคาดีดขึน้ทดสอบแนวตา้นโซนที่ 1,778 ดอลลาร์
ต่อออนซแ์ต่ราคายืนไม่ได ้ ค่อยรอซือ้อีกครัง้เมื่อราคาอ่อนตวัลงมายืนเหนือแนวรบั
บริเวณ 1,755 ดอลลารต่์อออนซ ์
Short Position  ดูแนวรับบริเวณ 1,755 ดอลลารต่์อออนซ์ หากยืนได้แข็งแกร่ง
แนะน าปิดสถานะ เพื่อรอขายใหม่เมื่อราคาดีดตัวขึน้ แต่หากราคาผ่าน 1,797 
ดอลลารต่์อออนซแ์นะน าลดสถานะขายลงหรืออาจตดัขาดทนุสถานะขาย 
Open New  เนน้ท าก าไรระยะสัน้ ดูแนวตา้น 1,778-1,797 ดอลลารต่์อออนซห์าก
ไม่ผ่านแนะน าขายท าก าไร และทยอยซือ้คืนเมื่อราคาอ่อนตวัลงมาและไม่หลดุแนว
รบั 1,755 ดอลลารต่์อออนซ ์เพราะหากราคายืนเหนือโซนแนวรบัดังกล่าวไดร้าคา
อาจพยายามทรงตวัและดีดตวัขึน้อีกครัง้ 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

 1,755  1,741  1,726 

 1,778  1,797  1,816 

 



 

 

• (+)  บราซิลห้ามน าเข้าวัคซีนสปุตนิกไฟวข์องรัสเซีย หลังพบความเสี่ยง-ความบกพร่องร้ายแรง คณะกรรมการ Anvisa ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแลดา้นสาธารณสุขของบราซิล ไดส้ั่งห้ามน าเข้าวัคซีนสปุตนิกไฟว ์(Sputnik V) ซึ่งเป็นวัคซีนตา้นโรคโควิด-19 ท่ีผลิตโดยรสัเซีย หลังจาก
เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคนิคของคณะกรรมการ Anvisa ไดแ้สดงความกังวลเก่ียวกับความเสี่ยงโดยทั่วไป และความบกพรอ่งท่ีรา้ยแรงของวคัซีน เมื่อพิจาณา
จากขอ้มลูดา้นการรบัรองความปลอดภยั, คุณภาพ และประสิทธิภาพของวคัซีน  อานา แคโรลินา โมเรียรา มาริอาโน อารวัโจ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจ
การดา้นสาธารณสขุของ Anvisa กล่าวว่า หลงัจากท่ีไดพ้ิจารณาเอกสารทัง้หมด, ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดใ้นระหว่างการตรวจสอบรายบุคคล และขอ้มูล
จากหน่วยงานอื่นๆ นัน้พบว่า วคัซีนสปุตนิกไฟวม์ีความเสี่ยงโดยทั่วไป และถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ขณะท่ีนายกัสตาโว เมนเดส ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์
ดา้นชีวภาพและเภสัชภัณฑ์ของ Anvisa ระบุว่า ประเด็นท่ีส  าคัญก็คือ อะดีโนไวรัส (Adenovirus) ท่ีปรากฎจ านวนเพิ่มขึน้ในวัคซีนนั้น ซึ่งถือเป็น
ขอ้บกพร่องท่ีรา้ยแรงมาก โดยอะดีโนไวรสันัน้เป็นกลุ่มของเชือ้ไวรสัท่ีท าใหเ้กิดอาการไดห้ลากหลาย เช่นเป็นหวดั ตาแดง เสน้เสียงอกัเ สบ หลอดลม
ส่วนปลายอกัเสบ และปอดบวม อะดีโนไวรสัถกูใชเ้ป็นไวรสัตวัน าสารพนัธุกรรมของโควิด-19 เขา้ไปกระตุน้การสรา้งภูมิคุม้กนัในร่างกายมนษุย ์ซึ่งอะ
ดีโนไวรสัท่ีเป็นเพียงไวรสัตวัน านัน้ไม่ควรจะเพิ่มจ านวนไดอ้ีกเน่ืองจากถูกตดัแต่งทางพนัธุกรรมแลว้ ดงันัน้การเพิ่มจ านวนของอะดีโนไวรสัในวคัซีนสปุ
ตนิกไฟวจ์ึงถือเป็นขอ้บกพรอ่งท่ีรา้ยแรง  ทัง้นี ้แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกจะใหก้ารรบัรองวคัซีนสปตุนิกไฟว ์และนักวิทยาศาสตรร์สัเซียก็อา้งว่าวคัซีน
ดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นไวรสัโควิด-19 ไดถ้ึง 97.6% แต่หน่วยงานสาธารณสขุของบราซิล และสหภาพยโุรปยงัไม่ใหก้ารอนุมตัิ เนื่องจาก
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนนุเพิ่มเติมทัง้ในดา้นผลการทดลองและกระบวนการผลิต 

• (-)  ฮั่งเส็งปิดบวก 129.80 จุด นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในวันนี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาผลการประชุม
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งจะมีการแถลงในวนันีต้ามเวลาสหรฐั หรือในช่วงเชา้ตรู่ของวนัพรุ่งนี ้ตามเวลาไทย  ดชันีฮั่งเส็งปิดท่ี 
29,071.34 จดุ เพิ่มขึน้ 129.80 จดุ หรือ +0.45%   ทัง้นี ้นกัวิเคราะหค์าดการณว่์า เฟดจะคงอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้เอาไวท่ี้ระดบัใกล ้0% และเดินหนา้
ซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างนอ้ย 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน 

• (-) "ดอยซแ์บงก"์ ท าก าไรแข็งแกร่งสุดในรอบ 7 ปี รับแรงหนุนวาณิชธนกิจสดใส  ดอยซแ์บงก ์ธนาคารรายใหญ่ของเยอรมนีเปิดเผยในวนันีว่้า 
ก าไรในไตรมาส 1/2564 อยู่ท่ี 908 ลา้นยูโร (1.1 พนัลา้นดอลลาร)์ สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหใ์นโพล Refinitiv คาดการณไ์วท่ี้ 642.95 ลา้นยูโร และถือเป็น
ตวัเลขก าไรแข็งแกร่งที่สดุนับตัง้แต่ไตรมาส 1 ของปี 2557 โดยไดปั้จจยัหนนุจากความแข็งแกร่งของธุรกิจวาณิชธนกิจ ส่วนรายไดส้ทุธิรวมในไตรมาส 
1/2564 อยู่ท่ี 7.2 พนัลา้นยโูร เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1/2563 ซึ่งอยู่ท่ี 6.35 พนัลา้นยโูร  ส  าหรบัการตัง้ส  ารองหนีเ้สียในไตรมาส 1/2564 อยู่ท่ี 69 ลา้นยโูร 
ลดลง 89% จากระดบั 506 ลา้นยูโรในไตรมาส 1/2563  ทัง้นี ้ผลประกอบการของดอยซแ์บงกม์ีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับธนาคารคู่แข่งรายอื่ นๆ ใน
สหรฐั โดยเมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ โกลดแ์มน แซคส,์ เจพีมอรแ์กน และมอรแ์กน สแตนลีย ์ต่างก็รายงานผลประกอบการท่ีดีเกินคาดในไตรมาสแรก   

• (-)  S&P หว่ันโควิดระบาดอินเดียรอบสองขัดขวางเศรษฐกิจฟ้ืนตัว เล็งทบทวนตัวเลขคาดการณ์   เอสแอนดพ์ี โกลบอล (S&P) เปิดเผยใน
วนันีว่้า การแพร่ระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 ในอินเดียอาจจะขดัขวางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศ และอาจท าใหป้ระเทศอื่นๆ เผชิญกับ
การแพร่ระบาดครัง้ใหม่ดว้ย  "นอกเหนือจากการสญูเสียชีวิต และสรา้งความวิตกกงัวลดา้นมนุษยธรรมแลว้ S&P เชื่อว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 
จะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจอินเดียมีความเสี่ยงท่ีจะเผชิญภาวะขาลง และอาจท าภาคธุรกิจสะดุดลงดว้ย"  ระบบสาธารณสุขของอินเดียเผชิญภาวะวิกฤต 
ขณะท่ีมีรายงานว่าพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในอินเดียวนัละมากกว่า 3 แสนรายในช่วง 6 วนัท่ีผ่านมา และยอดผูเ้สียชีวิตมีแนวโนม้ทะลหุลัก 2 
แสนราย   

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว หุ้น UBS ร่วงหลังเผยขาดทุนจาก Archegos  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดแทบไม่ขยบัในวนันี ้โดยหุน้ยูบีเอส (UBS) ร่วง 
3.5% ฉุดตลาดปรบัตวัลง หลงัธนาคารเปิดเผยว่าเสียหายจากการผิดนัดช าระหนีข้องกองทุนเฮดจฟั์นด ์Archegos Capital Management เป็นวงเงิน
สงูถึง 774 ลา้นดอลลาร ์ซึ่งข่าวการขาดทนุของ UBS ไดบ้ดบงัปัจจยับวกจากการเปิดเผยผลประกอบการท่ีสดใสของผูป้ระกอบการในกลุ่มบลชูิพ เช่น 
HSBC และ BP   ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดวันนี้ท่ีระดับ 440.28 จุด เพิ่มขึน้ 0.08 จุด หรือ +0.02% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวันนี้ท่ี 
15,282.84 จดุ ลดลง 13.50 จดุ หรือ -0.09% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดวนันีท่ี้ 6,273.36 จดุ ลดลง 2.16 จดุ หรือ -0.03% 

 
   ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 


