
 

29 April 2021 

สรุป ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แถลงต่อสภาคองเกรสสหรฐัในวนัพธุตามเวลาทอ้งถิ่น หรือในช่วงเชา้วนันีต้ามเวลาไทย ในโอกาสด ารงต าแหน่งปธน.สหรฐัครบ 100 วนั และ ยังเป็นการฉลอง
โครงการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท่ีฉีดใหป้ระชาชนไปแลว้กว่า 315 ลา้นโดส รวมถึงโครงการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีมอบเช็คใหก้บัผูเ้สียภาษีเป็นวงเงินกว่า 160 ลา้นดอลลาร ์รวมทัง้แถลง
ถึงแผน "American Families Plan" ซึ่งเป็นมาตรการใหค้วามช่วยเหลือดา้นเครดิตภาษีวงเงิน 1.8 ลา้นลา้นดอลลาร ์และมาตรการเรง่ด่วนอื่นๆ ส าหรบัประชาชนในสหรฐัทัง้การดแูลเด็ก, การ
ใหส้ิทธิลางานเพื่อดแูลครอบครวัโดยยงัไดร้บัค่าตอบแทน และการยกเวน้ค่าเล่าเรียนส าหรบัวิทยาลยัในชมุชน  เบือ้งตน้แนวโนม้ท่ีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัซึ่งเตรียมเขา้สู่
ระบบเพิ่มเติม คาดจะไปหนุนใหเ้งินเฟ้อสูงขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดังนั้น จึงเห็นไดว้่า บอนดย์ีลด์สหรฐัอายุ 10 ปี ปรบัสูงขึน้ตอบรบัแนวโนม้ดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองค า  
อย่างไรก็ดี ดว้ยค ามั่นของประธานเฟดท่ีว่า แมเ้งินเฟ้อจะสูงขึน้ชั่วคราว แต่ประธานเฟดชีว้่าอัตราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ชั่วคราวในปีนี ้จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานส าหรบัการขึน้อัตราดอกเบีย้ 
ดงันัน้อตัราดอกเบีย้ใกลศ้นูยม์ีความเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย จึงสกดัช่วงบวกของบอนดย์ีลด ์และจ ากดั Downside ของราคาทองค า  แนะน าเนน้ท าก าไรระยะสัน้ พิจารณาโซน 
1,797 ดอลลารต่์อออนซใ์นขาย ขณะท่ีการเปิดสถานะซือ้จ าเป็นตอ้งรอการอ่อนตวัลงเขา้ใกลแ้นวรบั 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
29/04/2021  16:01 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,781.20 1,777.41 -3.79 -0.21 

Spot Silver ($) 26.16 26.27 0.11 0.42 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,400 26,560 160 0.61 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,400 26,580 180 0.68 

Gold Online Futures (GOM21) 1,769.30 1,787.60 18.30 1.03 

Silver Futures (SVFM21)  26.09 26.50 0.41 1.57 

ดชันดีอลลาร ์ 90.60 90.60 0.01 0.01 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:  ประเมินแนวต้านระยะสั้นท่ี 1,797-1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดันมาเข้าใกล ้
1,762-1,759 ดอลลารต์่อออนซอ์ีกครัง้ แต่หากยืนได้ราคาอาจพยายามทรงตัว
รกัษาระดบัไว ้
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรบั 1,762-1,759 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์สามารถถือต่อเพื่อรอปิดสถานะใกลแ้นวตา้น  1,797-1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากหลดุโซนแนวรบัดงักล่าวแนะน าใหล้ดสถานะซือ้ลง 
Short Position  บริเวณแนวรับ 1,762-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์หากไม่หลุด
แนะน าปิดสถานะ เพื่อรอขายใหม่หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้าน 1,797-
1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ่งจะเป็นการเก็งก าไรระยะสัน้เท่านัน้  
Open New  ทยอยขายทองค าหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,797-1,800 
ดอลลารต์่อออนซ ์ (สถานะขายตดัขาดทุนหากยืน 1,800 ดอลลารต์่อออนซ)์ แต่
หากราคาอ่อนตวัลงไปก่อน ใหพ้ิจารณาแนวรบั 1,762-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากยืนไดใ้หเ้ขา้ซือ้คืน  
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

       1,759  1,743  1,730 

       1,797  1,816  1,833 

 



 

 

• (+) “ไบเดน” เตรียมรีดภาษีคนรวย-บริษัทเอกชน หวังทุกฝ่ายช่วยแบ่งเบาภาระการคลัง  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดแ้ถลงต่อสภาคองเก
รสของสหรฐัในวนัพุธตามเวลาทอ้งถิ่นเตือนว่า เขาจะขอใหบ้ริษัทเอกชนและชาวอเมรกิันท่ีร  ่ารวยเขา้มาร่วมแบกภาระดา้นการเงินของประเทศ
มากขึน้ “นี่เป็นเวลาท่ีบรษิัทของสหรฐัและคนท่ีร  ่ารวยท่ีสดุซึ่งคิดเป็นสดัส่วน 1% ของพลเมืองอเมรกิัน จะตอ้งรว่มแบ่งเบาภาระ โดยทางรฐับาล
จะปรบัขึน้ภาษีคนท่ีร  ่ารวยท่ีสดุ และจะสั่งการใหส้  านกังานภาษีด าเนินการกวาดลา้งบรรดาเศรษฐีและมหาเศรษฐีท่ีโกงภาษี” 

• (+)  "ไบเดน" เล็งจับมือชาติพันธมิตรรับมือโสมแดง-อิหร่านด้วยการเจรจาและป้องปราม ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัประกาศว่า 
รฐับาลสหรฐัวางแผนรบัมือกบัการคกุคามของเกาหลีเหนือและอิหรา่น ดว้ยการเจรจาและการป้องปรามอย่างเขม้งวดรว่มกบัชาติพนัธมิตร ปธน.
ไบเดนแถลงต่อสภาคองเกรสเมื่อวานนีว้่า โครงการนิวเคลียรข์องรฐับาลเกาหลีเหนือและรฐับาลอิหรา่นถือเป็นภยัคุกคามอย่างรา้ยแรงต่อความ
มั่นคงของสหรฐัและประชาคมโลก "เราจะรว่มมือกบัชาติพนัธมติรอย่างใกลช้ิดเพื่อรบัมือภยัคกุคามจากสองประเทศนีด้ว้ยการเจรจาและการป้อง
ปรามอย่างเขม้งวด" ปธน.ไบเดนกล่าว ทัง้นีใ้นงานแถลงการณม์ีวุฒิสมาชิกและส.ส.เขา้ร่วมเพียง 20% จากทัง้หมด เพื่อเป็นการเวน้ระยะห่า ง
ทางสงัคม ขณะนีร้ฐับาลสหรฐัอยู่ระหว่างการทบทวนการด าเนินนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกาหลีเหนือ โดยระบวุ่าจะมีการเสนอแนวทางใหม่ในการ
รบัมือกับเกาหลีเหนือท่ีไม่ใหค้วามร่วมมือ ปธน.ไบเดนเนน้ย า้ถึงความส าคญัของการร่วมมือกับชาติพันธมิตรในการจดัการกับอุปสรรคท่ีสหรัฐ
ตอ้งเผชิญ 

• (-) ดีมานดท์องค าโลกใน Q1/64 ร่วง 23% เทียบรายปี เหตุการลงทุนในทองค าลดลง รายงานจากสภาทองค าโลก (WGC) เปิดเผยใน
วนันีว้่า อปุสงคท์องค าโลกในไตรมาส 1/2564 ลดลงเมื่อเทียบกบัปีท่ีผ่านมา โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการลงทนุในทองท่ีรว่งลงมากกว่า 70% เมื่อ
เทียบรายปี อปุสงคท์องค าโลกทัง้หมดในไตรมาส 1/2564 อยู่ท่ี 815.7 เมตรกิตนั ลดลง 23% เมื่อเทียบกบัไตรมาส 1/2563 แมย้งัคงทรงตวัอยู่ใน
ระดบัเดียวกับในไตรมาส 4/2563 อุปสงคท์องค าในภาคการลงทุน ร่วงลง 71% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 1 แตะท่ี 161.5 เมตริกตนั เน่ืองจาก
กองทนุ ETF ท่ีลงทนุในทองค าไดเ้ทขายทองค า 177.9 เมตรกิตนั เทียบกบัไตรมาส 1/2563 ซึ่งซือ้ทองค า 299.1 เมตรกิตนั อย่างไรก็ตาม รายงาน
ระบวุ่า แรงซือ้เก็งก าไรไดช้่วยหนนุการลงทนุในทองค าแท่งและเหรียญทองค า เพิ่มขึน้ 36% จากปีก่อนหนา้ แตะที่ 339.5 เมตรกิตนั ดา้นอุปสงค์
ทองค าในเครื่องประดับ ปรบัตัวขึน้ 52% ในไตรมาส 1/2564 เมื่อเทียบรายปี แตะท่ี 477.4 เมตริกตัน โดยมีอินเดียและจีนเป็นชาติท่ีเขา้ ซือ้
เครื่องประดบัทองค ามากท่ีสดุ ทัง้นี ้อุปสงคเ์ครื่องประดับจากจีนนัน้ เพิ่มขึน้มากกว่า 3 เท่า หรือทะยานขึน้ 212% แตะท่ี 191.1 เมตริกตัน ซึ่ง
เป็นระดบัรายไตรมาสสงูท่ีสดุนบัตัง้แต่ปี 2558 โดยไดแ้รงหนุนจากสภาวะเศรษฐกิจของจีนท่ีเริ่มฟ้ืนตวัขึน้ บวกกับราคาทองค าท่ีลดต ่าลง  และ
ยอดขายท่ีพุ่งขึน้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน, วาเลนไทน ์และวนัสตรีสากล 

• (-) CDC เผยวัคซีนโควิด mRNA ช่วยลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลในผู้สูงอายุได้กว่า 90%  ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) 
เปิดเผยผลวิจยัว่า วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ประเภท mRNA ท่ีไดร้บัอนญุาตใหใ้ชไ้ดใ้นสหรฐัเป็นกรณีพิเศษ ไดแ้ก่ วคัซีนของไฟเซอร/์บิออนเทค
และวคัซีนของโมเดอรน์านัน้ มีประสิทธิภาพในการช่วยลดอตัราการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลในกลุ่มผูใ้หญ่อายุ 65 ปีขึน้ ไป โดยงานวิจยัของ 
CDC ท่ีเผยแพรเ่มื่อวานนีร้ะบวุ่า ผูท่ี้มีอาย ุ65 ปีขึน้ไปท่ีไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ครบโดสมีโอกาสนอ้ยลงถึง 94% ท่ีจะตอ้งเขา้รกัษาตวัใน
โรงพยาบาล เมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีน และส าหรบัผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนไม่ครบโดส ก็ยงัมีโอกาสนอ้ยลงถึง 64% ทัง้นี ้CDC ใหค้ านิยาม
ว่า "ไดร้บัวคัซีนไม่ครบโดส" หมายถึงผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนประเภท mRNA โดสแรกไปแลว้ 2 สปัดาห ์และ "ไดร้บัวคัซีนครบโดส" หมายถึงผูท่ี้ไดร้บัวคัซีน
ประเภท mRNA ทั้ง 2 โดสไปแล้ว 2 สัปดาห์ การประเมินในครัง้นี ้ใช้ข้อมูลจากสถิติการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสหรฐั 2 เครือข่ายซึ่ง
ครอบคลมุโรงพยาบาล 24 แห่งใน 14 รฐั โดยมีผูเ้ขา้รว่มการวิจยัทัง้หมด 417 ราย 

• (-) สหรัฐเตือนชาวมะกันรีบเดินทางออกจากอินเดีย หลังสถานการณโ์ควิดเข้าขั้นวิกฤต รฐับาลสหรฐัไดอ้อกประกาศใหช้าวอเมรกิันรีบ
เดินทางออกจากอินเดียโดยเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้หลงัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในอินเดียเลวรา้ยลงจนถึงขัน้วิกฤต 
สหรฐัไดย้กระดบัค าแนะน าพลเมืองชาวอเมรกิันส าหรบัการเดินทางไปอินเดียขึน้สู่ระดบั 4 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ โดยหา้มพลเมืองอเมริกนัเดินทาง
ไปยงัอินเดีย หรือใหเ้ดินทางออกจากอินเดียโดยเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถท าได ้

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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   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 ้

 
 

 


