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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,712 1,741 

L2 1,707 1,747 

L3 1,702 1,752 

Date 06 April 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,712 

  Target 1,741 

Stoploss 1,700 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งข้ึนเล็กน้อย 
โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกลุเงิน
ดอลลาร์  แต่การดีดตัวยงัท าได้ไม่มากนัก
เน่ืองจากนักลงทุนต้องการซ้ือสินทรัพย์
เส่ียงมากขึ้น เพราะมองว่าเศรษฐกิจก าลัง
ฟ้ืนตัวขึ้นหลังการประกาศตัวเลขภาค
แรงงานที่ดีกว่าคาด ท าให้ความสนใจ
ทองค าลดลง  แนะรอราคาอ่อนตัวเข้าซ้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองค า อย่างไรก็
ตามราคาทองค าต่างประเทศอาจไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักเน่ืองจากเร่ิมต้น
สัปดาห์วอลลุ่มการซ้ือขายค่อนข้างเบาบาง  
แนะเก็งก าไรในกรอบ  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (5 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนตอ้งการ
ซ้ือสินทรัพยเ์ส่ียงมากข้ึน และไดข้ายดอลลาร์ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัออกมา 

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งข้ึน โดยไดแ้รงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที่ปรับตวัลง นอกจากน้ี การอ่อน
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยงัเป็นปัจจยัหนุนแรงซ้ือทองค าดว้ย   

นกัลงทุนยงัคงจบัตารายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าเดือนมี.ค. ซ่ึงมีก  าหนดเผยแพร่ในวนัพุธน้ี เพื่อหาสัญญาณบ่งช้ีทิศทาง
อตัราดอกเบ้ียของเฟด หลงัจากท่ีคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติเอกฉันทค์งอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ีระดบั 0.00-0.25% ในการ
ประชุมเม่ือวนัที่ 16-17 มี.ค.ท่ีผ่านมา และส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียจนถึงปี 2566 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ต  าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  ดชันีภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ  ดุลการคา้  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  Fed Chair Powell Speaks  ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คลคลงัภาคคา้ส่ง  เป็น
ตน้  



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 


Morning Report  06 เมษายน 2564 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Symbol Markets Close Change 

Gold 1,728.8 +0.40 

Silver 24.78 -0.168 
Crude Oil 58.65 +2.8 

Dow Jones 33,527.19 +373.98 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
26/03/63 1,032.83 1,032.83 -4.67 
05/04/64 1,032.83 1,032.83 0.00 

06/04/64 00.0 00.0 0.00 

07/04/64 00.0 00.0 0.00 
08/04/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายที่ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (5 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนตอ้งการซ้ือ
สินทรัพยเ์ส่ียงมากข้ึน และไดข้ายดอลลาร์ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัออกมา 
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สหรัฐฯ 
 

"เยลเลน" เผยสหรัฐจับมือ G20 ก าหนดภาษีข้ันต ่าส าหรับภาคธุรกิจทั่วโลก 
     นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า ตนก าลงัด าเนินการร่วมกบักลุ่มประเทศ G20 เพื่อบรรลุขอ้ตกลงในการก าหนดอตัรา
ภาษีขั้นต ่าส าหรับภาคธุรกิจในระดบัโลก  ค ากล่าวของนางเยลเลนมีข้ึน หลงัจากท่ีในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา หลายประเทศทัว่โลกพยายาม
แข่งขนักนัก  าหนดอตัราภาษีส าหรับภาคธุรกิจในระดบัต ่าที่สุดเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  นางเยลเลนกลา่ววา่ เป็นเร่ืองส าคญัที่
รัฐบาลต่างๆจะตอ้งมีระบบภาษีที่มีเสถียรภาพเพื่อสร้างรายไดท้ี่เพียงพอใหแ้ก่รัฐบาลในการใชจ่้ายในภาคสาธารณะ และการรับมือกบั
วิกฤตการณ์ ขณะที่ประชาชนกต็อ้งแบกรับความรับผิดชอบในสัดส่วนที่เหมาะสมในการสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ทางรัฐบาล 
       นอกจากน้ี นางเยลเลนยงัระบุว่า ในการเขา้ร่วมการประชุมประจ าปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกใน
สัปดาห์น้ี ตนจะผลกัดนัความคืบหนา้ในการแกปั้ญหาโลกร้อน และการเขา้ถึงวคัซีนโควิด-19 ของประเทศต่างๆ รวมทั้งสนบัสนุนการ
ฟ้ืนตวัท่ีแขง็แกร่งของเศรษฐกิจโลก 

 
สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยยอดส่ังซ้ือภาคโรงงานลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.พ. 
     กระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ค  าสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐลดลง 0.8% ในเดือนก.พ. ขณะที่นกัวเิคราะห์คาดว่าลดลง 0.5% 

หลงัจากพุ่งข้ึน 2.7% ในเดือนม.ค.  ค าสั่งซ้ือภาคโรงงานไดรั้บผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีหนาวเยน็ในสหรัฐ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้
จ่ายของผูบ้ริโภค และการผลิตในโรงงาน  เม่ือเทียบรายปี ยอดสั่งซ้ือภาคโรงงานเพิ่มข้ึน 1.0% ในเดือนก.พ.  ส่วนยอดสั่งซ้ือสินคา้ทุน
พื้นฐาน ท่ีไม่รวมหมวดอาวุธและเคร่ืองบิน ลดลง 0.9% ในเดือนก.พ. โดยยอดสั่งซ้ือดงักล่าวถือเป็นมาตรวดัความเช่ือมัน่ และแผนการใช้
จ่ายในภาคธุรกิจ 

 
สหรัฐฯ 

ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 6 ปีในเดือนมี.ค. 
      ไอเอชเอส มาร์กิต ซ่ึงเป็นบริษทัใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดทา้ยของ
สหรัฐ ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 60.4 ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ค.2557 จากระดบั 59.8 ในเดือนก.พ.   ดชันี PMI ยงัคง
อยูสู่งกว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีว่า ภาคบริการของสหรัฐมีการขยายตวั  ดชันี PMI ไดรั้บปัจจยัหนุนจากการดีดตวัข้ึนของค าสั่งซ้ือใหม่ และ
ความเช่ือมัน่ในภาคธุรกิจ ขณะท่ีการจา้งงานมีการขยายตวัสูงสุดในรอบ 3 เดือน 

 
 

สหรัฐฯ 

ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนมี.ค. 
     สถาบนัจดัการดา้นอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐพุ่งข้ึนสู่ระดบั 63.7 ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด
เป็นประวติัการณ์ จากระดบั 55.3 ในเดือนก.พ. และสูงกว่าที่นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 59.0    ดชันีภาคบริการของสหรัฐไดรั้บแรง
หนุนจากการเพิ่มข้ึนของค าสั่งซ้ือใหม่และการจา้งงาน ท่ามกลางความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในสหรัฐ และการออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจ รวมทั้งสภาพอากาศท่ีอบอุ่นข้ึนในเดือนมี.ค.  ดชันียงัคงอยูเ่หนือระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีถึงการขยายตวัของภาคบริการ   
      ทั้งน้ี ดชันีภาคบริการของ ISM ประกอบดว้ยอุตสาหกรรม 17 กลุ่ม ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพย ์การขนส่ง การก่อสร้าง และเหมืองแร่ 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

05 เม.ย 64 USA 20.45 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคบริการ 
 60.3 60.0 

 USA 21.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคบริการ ISM 
 58.3 55.3 

 USA 21.00 ค าส่ังซ้ิอสินค้าโรงงาน  -0.5% 2.6% 

06 เม.ย 64 EUR 15.30 ดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุนจาก Sentix 
 6.8 5.0 

 EUR 16.00 อัตราการว่างงาน 
 8.1% 8.1% 

 USA 21.00 ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs 
 6.94M 6.92M 

 USA 21.00 ดัชนีภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
 56.2 55.4 

07 เม.ย 64 EUR 14.55 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ เยอรมันนี 
 50.8% 50.8% 

 EUR 15.00 ดัชนีฝ่ายจัดซ้ือภาคการบริการ ยโูรโซน 
 48.8 48.8 

 USA 19.30 ดุลการค้า  -70.2B -68.2B 

08 เม.ย 64 EUR 13.00 ค าส่ังซ้ือสินค้าโรงงาน เยอรมันนี 
 1.3% 1.4% 

 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.6% 1.4% 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 690K 719K 

 USA 23.00 Fed Chair Powell Speaks 
 - - 

09 เม.ย 64 EUR 13.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เยอรมันนี  1.6% -2.5% 

 EUR 13.00 ดุลการค้า เยอรมันนี  23.4B 22.2B 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิตพ้ืนฐาน 
 0.2% 0.2% 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้ผลิต 
 0.5% 0.5% 

 USA 21.00 สินค้าคลคลังภาคค้าส่ง 
 0.5% 0.5% 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


