
 

Asset High Low Open 

Gold 1782.49 1762.50 1776.50 1781.20

A.M.Fixing - - - 1764.15

P.M.Fixing - - - 1772.20

Silver 26.22 25.84 25.97 

SilverFixing - - - 

Oil-Brent 67.85 66.13 66.58 

Euro 1.2134 1.2055 1.2091 

Baht 31.43 31.33 31.34 

DollarIndex 91.13 90.55 90.90 

DowJones 33,946.60 33,805.56 33,860.46 33,820.38

Source :Aspen 

Contract 
GOLD / SILVER 

GFM21 GF10M21 GOM21 

High 26,710 26,710 1788.80 

Low 26,400 26,360 1767.10 

Open 26,700 26,650 1783.90 

Close 26,400 26,400 1769.30 

Close-Night 26,590 26,600 1784.20 

Change -220 -240 -14.90 

Basis 71 71 3.03 

Maturity 62 62 62 

Source : Aspen & YLG’s estimations   

 

Fund Tones 

SPDR 1,021.70 

ishare 17,650.65 

Source : exchangetradedgold, ishares  

 

 
 

Contract High Low Open 

USDM21 31.43 31.37 31.42 

JRFM21 234.30 234.30 234.30 

Source : Aspen & YLG’s estimations   

 

 

คําแนะนํา การเข้าซื 
อขายทํากําไรระยะสั
นจากการแกว่งตัวในกรอบ 

พิจารณาโซน 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการเปิดสถานะขาย 

การเปิดสถานะซื 
อจาํเป็นต้องรอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับซึ+งจะเป็น

การเก็งกาํไรระยะสั
นเท่านั
น 

สรุปการเคล่ือนไหวใน  Currency Futures และ Japanese Rub

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust

29 April 2021 
 นกัวิเคราะห์

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขา

นั

Close Change 

1781.20 4.70 

1764.15 -16.75 

1772.20 -11.95 

26.18 -0.09 

25.87 -0.42 

66.78 0.36 

1.2124 0.0035 

31.34 0.00 

90.60 -0.29 

33,820.38 -164.55 

 SVFM21 

 26.56 

 26.06 

 26.34 

 26.09 

 26.40 

-0.30 

0.11 

62 

Change 

0.00 

-37.52 

Close Change 

31.38 -0.01 

234.30 1.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากราคาอ่อนตัวลงสร้างระดับตํ�าสุดใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าโซน  
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคําเกิดแรงซื #อให้ฟื#นตวัขึ #นช่วงสั #น  เบื #องต้นมีแนวต้าน
ระยะสั #นที� 1,797-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะ
เกิดแรงขายกดดนัมาเข้าใกล้ 1,762-1,
 

 
 การเข้าซื #อขายทํากําไรระยะสั #น ราคาทองคํามีจดุเสี�ยงเปิดสถานะขายระยะสั #นใน
บริเวณ 1,797-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
ออนซ์ได้) แตห่ากราคาออ่นตวัลงไปก่อนให้พิจารณาบริเวณ 
ตอ่ออนซ์เป็นจดุเปิดสถานะซื #อ แตห่ากหลดุโซนดงักล่าวแนะนําให้ชะลอการเข้าซื #อ
เพื�อรอดกูารตั #งฐานของราคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ราคาทองคําวานนี #ปิดทะยานขึ #น 4.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
แตะระดับตํ�าสุดบริเวณ  1,762.50  ดอลาร์ต่อออนซ์
สหรัฐ(เฟด) จะเสร็จสิ #น  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคํา
จะปรับตวัขึ #นแรง  หลงัจากเฟดมีมติ “คง” อตัราดอกเบี #ยที�ระดบั 
พนัธบตัรรัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
เดือนตามเดิม  อย่างไรก็ดี  ถ้อยแถลงของนายพาวเวลล์
อตัราเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ #นชั�วคราวในปีนี #  จะไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานสําหรับการขึ #นอัตราดอกเบี #ย  
ดงันั #นอตัราดอกเบี #ยใกล้ศนูย์จึงมีความเหมาะสมจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย
เวลาที�จะหารือเกี�ยวกบัการลด QE (QE tapering) 
และลดการคาดการณ์เกี�ยวกับการลด QE
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงจาก 
ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี #ย  พร้อมกบักดดนัให้
ดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.32% สู่ระดบั 90.597  
ออนซ์จากระดบัตํ�าสดุ  สู่ระดบัสงูสดุเมื�อคืนนี #ที� 
ต่อในช่วงเช้าวนันี #ในตลาดเอเชียจนส้รางระดับสูงสุดใหม่ในระหว่างวันที� 
ต่อออนซ์  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี #
ดเผยประมาณการครั #งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 
รายสปัดาห์ และยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขาย
 
 

     

      

การเข้าซื 
อขายทํากําไรระยะสั
นจากการแกว่งตัวในกรอบ 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการเปิดสถานะขาย ขณะที+

การเปิดสถานะซื 
อจาํเป็นต้องรอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับซึ+งจะเป็น

Japanese Rubber 

iShare Silver Trust 

นกัวิเคราะห:์ วรตุ ร ุง่ขํา 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

เลขทะเบียน: 040068 

หลังจากราคาอ่อนตัวลงสร้างระดับตํ�าสุดใหม่จากสัปดาห์ก่อนหน้าโซน  1,762 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคําเกิดแรงซื #อให้ฟื#นตวัขึ #นช่วงสั #น  เบื #องต้นมีแนวต้าน

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะ
,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อีกครั #ง 

การเข้าซื #อขายทํากําไรระยะสั #น ราคาทองคํามีจดุเสี�ยงเปิดสถานะขายระยะสั #นใน
ดอลลาร์ต่อออนซ์  (ตัดขาดทุนหากยืน1,800 ดอลลาร์ต่อ

แตห่ากราคาออ่นตวัลงไปก่อนให้พิจารณาบริเวณ 1,762-1,759 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์เป็นจดุเปิดสถานะซื #อ แตห่ากหลดุโซนดงักล่าวแนะนําให้ชะลอการเข้าซื #อ

ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ว่าราคาทองจะปรับตัวลดลงไป
ดอลาร์ต่อออนซ์ในช่วงก่อนที�การประชุมธนาคารกลาง

อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําเริ�มฟื#นตวัขึ #นจากแรงซื #อ Buy the dip ก่อนที�
อตัราดอกเบี #ยที�ระดบั 0.00-0.25% และยงัคงเข้าซื #อ

พนัธบตัรรัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/
แถลงของนายพาวเวลล์ประธานเฟดยํ #าชัดอีกครั #งว่า  (1.) 

จะไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานสําหรับการขึ #นอัตราดอกเบี #ย  
วามเหมาะสมจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย (2.) ตอนนี #ยงัไมใ่ช่

pering) สะท้อนว่าเฟดจะไมเ่ร่งรีบขึ #นอตัราดอกเบี #ย
QE สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้อัตราผลตอบแทน

ปีปรับตัวลดลงจาก 1.659% สู่ระดับ 1.618% ซึ�งช่วยหนุน
ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี #ย  พร้อมกบักดดนัให้ดชันี

  ส่งผลให้ราคาทองคําพุ่งขึ #นเกือบ 20 ดอลลาร์ต่อ
สดุเมื�อคืนนี #ที� 1,782.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์  และปรับตัวขึ #น
นส้รางระดับสูงสุดใหม่ในระหว่างวันที� 1,789.84 ดอลลาร์

ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี #ติดตามการเป 
ประมาณการครั #งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครั #งแรก

ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายของสหรัฐ 

     1,759    1,743 1,730 

      1,797    1,816 1,833 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 



  

 

 

 

  
GOLD SPOT Source : Aspen  
 

 

Silver Futures : SVFH21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 25.89 25.44 
แนวขาย 26.73 27.11 
กลยทุธ@ Short 26.73 Take Profit : 25.89 Stop loss : 27.11 

 

 

 

 

USD Futures : USDM21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 31.11 31.03 
แนวขาย 31.30 31.42 
กลยทุธ@ Short 31.47 Take Profit : 31.25, Stop loss : 31.58 

 
 
 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.1044 -0.2783 -0.5075 

10 วนั 0.8467 -0.6965 0.3485 

20 วนั 0.9737 0.6590 0.8590 

50 วนั 0.7057 -0.1038 0.7173 

100 วนั 0.2833 -0.8520 0.8648 

200 วนั -0.0685 -0.8558 -0.0742 

Source :Aspen & YLG’s estimations 

 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Dollar 

Bollinger Band Upper 1,803.33 26.72 92.98 

Bollinger Band Mean 1,761.02 25.67 91.58 

Bollinger Band Lower 1,718.70 24.61 90.19 

MA 10 Days 1,780.33 26.13 90.99 

MA 50 Days 1,745.00 25.84 91.64 

MA 200 Days 1,855.05 25.54 91.99 

RSI 9 Days 63.86 64.39 22.26 

RSI 14 Days 60.10 59.52 30.37 

Source : YLG’s estimations 

GOLD-ONLINE Source : Aspen 

 

 

 



 

 

  

• (+) สหรัฐเผยจํานวนผู้ขอสินเชื+อจํานองลดลงสัปดาห์ที+แล้ว แม้ดอกเบี 
ยปรับตัวลง  สมาคมนายธนาคารเพื�อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ 
เปิดเผยวา่ จํานวนผู้ ยื�นขอสินเชื�อเพื�อการจํานองลดลง 2.5% ในสปัดาห์ที�แล้ว แม้ว่าอตัราดอกเบี #ยเงินกู้ จํานองปรับตวัลง  ทั #งนี # จํานวนผู้ ยื�นขอสินเชื�อ
เพื�อการซื #อที�อยู่อาศยัลดลง 5% ในสปัดาห์ที�แล้ว แตเ่พิ�มขึ #น 34% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�แล้ว  ส่วนจํานวนผู้ ที�ยื�นขอสินเชื�อเพื�อการรีไฟแนนซ์
ลดลง 1% ในสปัดาห์ที�แล้ว และลดลง 18% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�แล้ว 

• (+) ดอลล์อ่อน หลังเฟดคงดอกเบี 
ย-เดินหน้าทํา QE  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื #อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี # (28 เม.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบี #ยและคงวงเงินในโครงการซื #อพนัธบตัรตามคาด นอกจากนี # เฟด
ไม่ได้ส่งสญัญาณว่าจะปรับลดมาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจ แม้ระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ #นก็ตาม  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.31% สู่ระดบั 90.6220 เมื�อคืนนี #  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบั
เงินเยน ที�ระดบั 108.68 เยน จากระดบั 108.73 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9100 ฟรังก์ จากระดบั0.9142 ฟรังก์ นอกจากนี # 
ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2316 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2407 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดับ 1.2123 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2089 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ #นสู่ระดับ 1.3944 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3901 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ #นแตะที�ระดบั 0.7793 ดอลลาร์ สหรัฐ จากระดบั 0.7765 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 164.55 จุด หลังเฟดตรึงดอกเบี 
ย-คงวงเงิน QE  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี # (28 เม.ย.) หลังจาก
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี #ยและคงวงเงินในโครงการซื #อพันธบตัรตามคาด นอกจากนี # เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะปรับลด
มาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจ แม้ระบวุา่กิจกรรมทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ #นก็ตาม  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 33,820.38 จุด ลดลง 164.55 
จดุ หรือ -0.48% ดชันี S&P500 ปิดที� 4,183.18 จดุ ลดลง 3.54 จดุ หรือ -0.08% ดชันี Nasdaq ปิดที� 14,051.03 จดุ ลดลง 39.19 จดุ หรือ -0.28% 

• (+) "พาวเวล" เผยเฟดยังไม่ถงึเวลาหารือลดวงเงนิ QE แม้เศรษฐกิจฟื
นตัวแข็งแกร่ง  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
ได้แถลงต่อสื�อมวลชนภายหลงัเสร็จสิ #นการประชุมนโยบายการเงินเมื�อวานนี #ว่า นายพาวเวลยังระบุด้วยว่า การฟื#นตวัของภาคส่วนต่างๆ ในระบบ
เศรษฐกิจยงัคงไม่สอดคล้องกนัและยงัอยู่หา่งไกลจากการฟื#นตวัอย่างเต็มศกัยภาพ โดยหากมองถึงภาพรวมเศรษฐกิจแล้ว ตวัเลขการจ้างงานที�ระดบั 
8.4 ล้านตําแหน่งนั #น ยงัคงอยู่ตํ�ากวา่ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ขณะที�อตัราว่างงานดีดตวัขึ #นแตะระดบั 6% ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็น
ตวัเลขที�ตอกยํ #าว่า การจ้างงานในสหรัฐยังคงอยู่ในระดบัตํ�า"  ในการแถลงข่าวครั #งนี # นายพาวเวลเน้นยํ #าว่า หากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐดีดตวัขึ #นใน
ทศิทางที�มีความยั�งยืนมากขึ #น เฟดก็พร้อมที�จะใช้เครื�องมือตา่งๆ ในการรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

• (+) เฟดคงดอกเบี 
ยตามคาด ยันเดนิหน้าทาํ QE  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์คง
อตัราดอกเบี #ยระยะสั #นที�ระดบั 0.00-0.25% ในการประชุมวนันี # ตามที�ตลาดคาดการณ์ไว้  นอกจากนี # เฟดระบุว่าจะยงัคงซื #อพนัธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะซื #อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หมื�นล้านดอลลาร์/เดือน และซื #อตรา
สารหนี #ที�มีสินเชื�อที�อยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื�นล้านดอลลาร์  แถลงการณ์ของเฟดระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การจ้างงานได้แข็งแกร่งขึ #น โดยได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนโควิด-19 และการสนับสนุนด้านนโยบาย  อย่างไรก็ดี เฟดเตือนว่า
แนวโน้มเศรษฐกิจยงัคงเผชิญความเสี�ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ซึ�งเฟดจะใช้เครื�องมือทกุอย่างในการสนบัสนนุการฟื#นตวัทางเศรษฐกิจ
เพื�อให้มีการจ้างงานเตม็ศกัยภาพ และรักษาเสถียรภาพของราคา 

• (-) "เทสลา" เพิ+มการลงทุนบิตคอยน์เป็น 2,500 ล้านดอลลาร์  เทสลา อิงค์ บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของนายอีลอน มัสก์ ส่งหนังสือแจ้งต่อ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) หรือก.ล.ต.วา่ ทางบริษัทได้ลงทนุในบิตคอยน์คิดเป็นมลูค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ 
ณ สิ #นเดือนมี.ค.  วงเงินดงักล่าวสูงกว่าระดบั 1,500 ล้านดอลลาร์ที�เทสลาแจ้งต่อก.ล.ต.สหรัฐเมื�อวนัที� 8 ก.พ.  ก่อนหน้านี # เทสลาเปิดเผยว่า ทาง
บริษัทมีกําไรสุทธิ 101 ล้านดอลลาร์จากการขายบิตคอยน์ในไตรมาส 1 ซึ�งได้ช่วยให้กําไรของบริษัทพุ่งแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในไตรมาส
ดงักล่าว 
 
 
 
 
 

ที�มา: VOATHAI, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั
งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 26 เม.ย. 15.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจ โดย Ifo  96.8** 96.6 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื #อสินค้าคงทนเดือนมี.ค.    0.5%** -0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื #อสินค้าคงทนพื #นฐานเดือนมี.ค.    1.6%** -1.2% 

วนัองัคารที� 27 เม.ย. ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี #ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10%** -0.10% 

 20.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านเดือนก.พ.โดย S&P/CS  11.9%** 11.1% 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคเดือนเม.ย.จาก CB  121.7** 109.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย. จาก เฟดริชมอนด์  17** 17 

วนัพธุที� 28 เม.ย. ไม่ระบ ุ ทั #งหมด OPEC-JMMC Meetings  - - 

 19.30น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  1.4%** 0.6% 

 21.00น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  - - 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ #ามนัรายสปัดาห์   0.1M** 0.6M 

วนัพฤหสับดีที� 29 เม.ย. 01.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี #ยนโยบายของเฟด (Federal Funds Rate)  <0.25%** <0.25% 

 01.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)  - - 

 01.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์  - - 

 ทั #งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Showa Day  - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั #งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021  6.5% 4.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั #งแรกรายสปัดาห์  545K 547K 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนมี.ค.  4.6% -10.6% 

วนัศกุร์ที� 30 เม.ย. 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื #อ (PMI) ภาคการผลิต  55.9 51.9 

 08.00น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื #อ (PMI) ภาคบริการ  51.8 56.3 

 15.00น. เยอรมนี ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1/2021  -1.5% 0.3% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื #นฐาน (Core PCE)  0.3% 0.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมี.ค.  20.1% -7.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.  4.3% -1.0% 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื #อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนเม.ย. 
 65.1 66.3 

 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนเม.ย.จากUoM 
 87.7 86.5 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายเดือนเม.ย.จาก UoM 
 - 3.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก        ปานกลาง   น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 23 เมษายน 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


