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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 รอขาย 

Entry จุดขาย 1,741 

Target 1,712 

Stoploss 1,755 

แนะแนวทางการลงทุน 

          ทองค าขยบัตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน
แต่ยงัไม่สามารถทะลุกรอบข้ึนไปได้  และ
โดนเทขายท าก าไรออกมา มองว่าราคาจะ
เกิดการพักตัว   เพ่ือสร้างฐานราคาคร้ังใหม่
นักลงทุนอาจพิจารณา  ปิดสถานะท าก าไร
ที่กรอบแนวต้าน  หรือสลับหน้ามาเก็งก าไร
ทิศทางขาลงได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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            ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (5 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนตอ้งการ
ซ้ือสินทรัพยเ์ส่ียงมากข้ึน และไดข้ายดอลลาร์ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัออกมา   
                มุมมองภาคบ่าย ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดบวกเลก็นอ้ยเม่ือคืนน้ี (5 เม.ย.) และปรับตวัข้ึนเป็นวนัท่ี 3 ติดต่อกนั โดยไดแ้รงหนุนจากการที่เงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง  นกัลงทุนเขา้ซ้ือสัญญาทองค าในฐานะสินทรัพยป์ลอดภยั หลงักระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ค  าสั่งซ้ือภาคโรงงานของสหรัฐ 
ลดลงเกินคาด 0.8% ในเดือนก.พ. ขณะที่นกัวเิคราะห์คาดไวว้า่อาจลดลง 0.5% หลงัจากพุ่งข้ึน 2.7% ในเดือนม.ค.  ค  าสั่งซ้ือภาคโรงงานไดรั้บผลกระทบจาก
สภาพอากาศที่หนาวเยน็ในสหรัฐ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค และการผลิตในโรงงาน   
              นกัลงทุนจบัตารายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจ าเดือนมี.ค. ซ่ึงมีก  าหนดเผยแพร่ในวนัพุธ เพื่อหาสัญญาณบ่งช้ีทิศทางอตัรา
ดอกเบ้ียของเฟด หลงัจากท่ีคณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติเป็นเอกฉันทใ์นการคงอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นท่ีระดบั 0.00-0.25% ใน
การประชุมเม่ือวนัที่ 16-17 มี.ค.ท่ีผ่านมา และส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียจนถึงปี 2566   

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ต  าแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs  ดชันีภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ  ดุลการคา้  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  Fed Chair Powell Speaks  ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คลคลงัภาคคา้ส่ง  เป็น
ตน้  
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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 
03/04/63 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 ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (5 เม.ย.) เน่ืองจากนกัลงทุนตอ้งการซ้ือ
สินทรัพยเ์ส่ียงมากข้ึน และไดข้ายดอลลาร์ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยป์ลอดภยัออกมา 
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สิงคโปร์ 

สิงคโปร์เป็นประเทศแรกของโลกเปิดรับนักท่องเที่ยวที่มี IATA Travel Pass    สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แถลงใน
วนัน้ีว่า สิงคโปร์ถือเป็นประเทศแรกของโลกท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ IATA Travel Pass อยา่งเป็นทางการ    ทั้งน้ี สิงคโปร์จะเปิดรับ
นกัท่องเที่ยวที่มี IATA Travel Pass ในเดือนหนา้ โดย IATA Travel Pass เป็นแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงจะบนัทึกเอกสารรับรองผล
ตรวจโควิด-19 หรือใบรับรองการรับวคัซีนโควิด-19 ในระบบดิจิทลั ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกแก่นกัเดินทาง  

       นอกจากน้ี IATA Travel Pass ยงัมีศกัยภาพสูงในดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรับรองผลตรวจและการรับวคัซีน
ที่เช่ือถือได ้ ขณะน้ี สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ไดป้ระสบความส าเร็จในการทดสอบระบบ IATA Travel Pass แลว้ ขณะที่สายการบินอีก
กว่า 20 แห่งก  าลงัอยูใ่นระหวา่งการทดสอบโครงการดงักล่าว  "ความส าเร็จของความพยายามของเราจะท าใหค้วามเป็นหุน้ส่วนระหวา่ง 
IATA และรัฐบาลสิงคโปร์เป็นแบบอยา่งที่รัฐบาลอื่นจะด าเนินการตอ่ไป" นายวิลล ีวอลช ์ผูอ้  านวยการ IATA กล่าว   

      ทั้งน้ี สายการบินต่างๆคาดหวงัว่าหลายประเทศจะมีการเปิดกวา้งมากข้ึนในการอนุมติัโครงการ Travel Pass บนโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงจะ
ช่วยอ  านวยความสะดวกต่อการเดินทางระหวา่งประเทศ และลดความล่าชา้ในการตรวจสอบเอกสารที่สนามบิน 

 
 

ออสเตรเลีย 
 
 

แบงก์ชาติออสเตรเลียคงดอกเบ้ียที่ 0.1% คาดตรึงยาวอีก 3 ปีหนุนเศรษฐกิจ   ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอตัราดอกเบ้ียท่ี
ระดบัต ่าสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 0.1% ตามความคาดหมายในวนัน้ี แต่เตือนว่า RBA จะจบัตาแนวโนม้หน้ีอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งระมดัระวงั 
เน่ืองจากตลาดที่อยูอ่าศยัมีการขยายตวั 

      RBA ระบุย  ้าถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายต่อไปตราบเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อท าใหอ้ตัราการวา่งงานลดลง และท าให้
เงินเฟ้อเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการส่งสัญญาณว่า อตัราดอกเบ้ียจะยงัคงอยูท่ี่ระดบั 0.1% ไปจนถึงอยา่งนอ้ยปี 2567  นายฟิลลิป โลว ์ผูว้่าการ RBA 

ระบุในแถลงการณ์หลงัการประชุมว่า "คณะกรรมการธนาคารยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะรักษาภาวะการเงินท่ีผ่อนคลายในระดบัสูงต่อไปจนกว่าจะ
บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อในกรอบ 2-3% โดยคาดว่าธนาคารจะบรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดอ้ยา่งเร็วที่สุดในปี 2567"  

 
 

จนี 

ภาคบริการจีนฟ้ืนตัวต่อเน่ืองในเดือนมี.ค. การจ้างงาน-ความเช่ือม่ันเพิ่ม  ภาคบริการของจีนขยายตวัมากข้ึนในเดือนมี.ค. ขณะท่ีบริษทั
ต่างๆ จา้งพนกังานมากข้ึน และความเช่ือมัน่ทางธุรกิจพุ่งข้ึน แมว้่ายงัคงมีแรงกดดนัดา้นเงินเฟ้อกต็าม  ไฉซิน/มาร์กิตเปิดเผยผลส ารวจใน
วนัน้ีบ่งช้ีว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการของจีน เพิ่มข้ึนสู่ระดบั 54.3 ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดนบัตั้งแต่เดือนธ.ค. 2563 จากระดบั 
51.5 ในเดือนก.พ. 2564 โดยดชันี PMI ที่อยูเ่หนือ 50 บ่งช้ีว่า ภาคบริการยงัคงขยายตวั  บริษทัต่างๆ รายงานการเพิ่มข้ึนอยา่งมากของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และยอดขายโดยรวมในรอบ 3 เดือน แต่ธุรกิจส่งออกใหม่ยงัคงหดตวั แต่เป็นการหดตวัในอตัราที่ชะลอลง ผล
ส ารวจบ่งช้ีดว้ยว่า ดชันีการจา้งงานไดก้ลบัสู่แดนบวก เน่ืองจากธุรกิจต่างๆ จา้งพนกังานเพิ่มมากกว่าท่ีจะปลดพนกังานออก 

 
 

เกาหลีเหนือ 

เกาหลีเหนือกลับล าไม่ร่วมโตเกียวโอลิมปิก หวั่นนักกีฬาติดโควิด  

       เกาหลีเหนือเปิดเผยในวนัน้ีวา่ จะไม่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาโตเกียว โอลิมปิกของญ่ีปุ่นในฤดูร้อนปีน้ี เพื่อปกป้องนกักีฬาจากโรคโค
วิด-19  เวบ็ไซตเ์กี่ยวกบักีฬาของเกาหลีเหนือเปิดเผยว่า การตดัสินใจดงักล่าวมีข้ึน หลงัคณะกรรมการโอลิมปิกของเกาหลีเหนือประชุม
กนัท่ีกรุงเปียงยางเม่ือวนัท่ี 25 มี.ค.ท่ีผ่านมา โดยก่อนหนา้น้ี นายคิม จอง อึน ผูน้  าเกาเหลีเหนือแสดงความตั้งใจที่จะส่งนกักีฬาเกาหลี
เหนือเขา้ร่วมโตเกียว โอลิปิกปี 2020 ซ่ึงไดถู้กเลื่อนมาจดัปีน้ีเพราะโรคโควิด-19 ระบาด  เวบ็ไซตด์งักล่าวระบุว่า เกาหลีเหนือจะไม่เขา้
ร่วมการแข่งขนัในโตเกียว เกมส์ เพื่อที่จะปกป้องนกักีฬาของเกาหลีเหนือจากโรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นวิกฤตสุขภาพระดบัโลก 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง 
 0.5% 0.5% 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


