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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,720 1,759 

L2 1,716 1,764 

L3 1,712 1,770 

Date 07 April 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,759 

Target 1,720 

Stoploss 1,772 

แนะแนวทางการลงทุน 

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

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

            ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (6 เม.ย.) หลงัจากอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐชะลอตวัลง ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตารายงานการประชุมเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซ่ึงมีก  าหนดเผยแพร่ในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ  
                มุมมองภาคบ่าย  โดยไดแ้รงหนุนจากการชะลอตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ นอกจากน้ี ตลาดทองค ายงัไดปั้จจยับวกจากการอ่อน
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์  
              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  ดุลการคา้  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  Fed Chair 

Powell Speaks  ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,743.0 +14.2 

Silver 25.227 +0.447 
Crude Oil 59.33 +0.68 

Dow Jones 33,430.24 -96.95 

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 1,032.83 1,029.04 -3.79 

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 (6 เม.ย.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐชะลอตวัลง ขณะที่นกัลงทุนจบัตารายงานการประชุมเดือนมี.ค.ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ซ่ึงมีก  าหนดเผยแพร่ในวนัน้ีตามเวลาสหรัฐ   
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สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ช้ีแม้มีวัคซีนแต่อาจยงัไม่เปิดประเทศ เหตุต้องออกมาตรการครอบคลุมรอบด้าน 

    นายเอส อิสวารัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ือสารและสารสนเทศ เปิดเผยว่า แมจ้ะมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในขณะน้ี แต่
สิงคโปร์กย็งัตอ้งใชม้าตรการท่ีครอบคลุมรอบดา้น จึงจะสามารถเปิดประเทศไดอ้ีกคร้ัง โดยมาตรการดงักล่าวอาจรวมถึงการตรวจโควดิ-
19 เป็นวงกวา้ง 

      นายอิสวารันใหส้ัมภาษณ์กบัส านกัข่าวซีเอน็บีซีว่า "ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาคือการก าหนดชุดมาตรการเพิ่มเติม วคัซีนจ าเป็นกจ็ริง แต่ไม่ใช่
ทางออกทั้งหมด เราตอ้งออกแนวปฏิบติัในการตรวจโรคท่ีเขม้งวดและจริงจงั รวมถึงมาตรการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภยั" 

นายอิสวารันกล่าวว่า แนวทางแกปั้ญหาดงักล่าวจ าเป็นท่ีจะตอ้งเดินหนา้ต่อไป ไม่ว่าจะเปิดเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ รวมถึงการเดินทาง
และท ากิจกรรมขา้มพรมแดน   "วคัซีนถือเป็นส่ิงท่ีสิงคโปร์ใหค้วามส าคญัมาเป็นอนัดบัหน่ึง และเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจ
สิงคโปร์กลบัไปสู่ภาวะปกติ แต่กระบวนการดงักล่าวจะตอ้งด าเนินอยา่งค่อยเป็นค่อยไป มิใช่การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่แบบฉับพลนั" 
นายอิสวารันกล่าว   "ส่ิงท่ีสิงคโปร์จะเดินหนา้ต่อไปคือการก าหนดมาตรการควบคุมโรค และการออกแนวปฏิบติัส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ
เดินทางขา้มพรมแดน" 

     ทั้งน้ี ขอ้มูลจากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุว่า ณ วนัที่ 5 เม.ย. ระบุว่า สิงคโปร์มียอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 ทั้งส้ิน 60,495 ราย และมี
ผูเ้สียชีวิต 30 ราย ขณะที่ ณ วนัที่ 29 มี.ค. สิงคโปร์ไดฉี้ดวคัซีนไปแลว้กว่า 1.3 ลา้นโดส ส่งผลใหมี้ผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนครบทั้ง 2 โดสแลว้
จ านวน 375,605 คน 

 
 
 
 
 

ออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียเร่งอียูส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ากว่า 3 ล้านโดส 

     ส านกัข่าวซีเอน็บีซีรายงานว่า ออสเตรเลียจะขอความร่วมมือจากสหภาพยโุรป (EU) ใหส่้งวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของแอสตร้าเซน
เนกา้กว่า 3 ลา้นโดสใหอ้อสเตรเลีย เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงค  าแถลงของ EU ที่ระบุว่าไม่ไดจ้  ากดัการส่งออกวคัซีน ขณะที่ออสเตรเลียก  าลงั
ประสบปัญหาขาดแคลนวคัซีนในการฉีดใหก้บัประชาชน  

      EU ไดป้ฏิเสธวานน้ีว่า ไม่ไดจ้  ากดัการจดัส่งวคัซีนของแอสตร้าเซนเนกา้ใหก้บัออสเตรเลีย ขณะท่ีโครงการฉีดวคัซีนของออสเตรเลีย
นั้นล่าชา้กว่าก  าหนดอยา่งมาก โดย EU ระบุวา่การที่แอสตร้าเซนเนกา้ไม่สามารถส่งมอบวคัซีนใหป้ระเทศอื่นๆ ไดต้ามสัญญานั้นไม่ใช่
ความรับผิดชอบของ EU แต่อยา่งใด  นายสกอ็ตต ์มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่า EU เคยขอใหอ้อสเตรเลียยกเลิกการยืน่ค  า
ร้องขออนุมติัส่งออกวคัซีน ขณะท่ีจดหมายท่ีออสเตรเลียส่งไปเพื่อขอวคัซีนนั้นไม่ไดรั้บการตอบกลบัแต่อยา่งใด  นายมอร์ริสันกล่าววา่ 
หาก EU แสดงความจ านงที่จะจดัส่งวคัซีนให ้ออสเตรเลียกจ็ะขอใหจ้ดัส่งวคัซีนจ านวน 3.1 ลา้นโดส ซ่ึงวคัซีนจ านวนน้ีตามก าหนดเดิม
จะตอ้งจดัส่งใหอ้อสเตรเลียภายในส้ินเดือนมี.ค.ท่ีผ่านมา  "เราตอ้งการวคัซีนจ านวนดงักล่าว" นายมอร์ริสันใหส้ัมภาษณ์กบัผูส่ื้อข่าวที่กรุง
แคนเบอร์รา 

      นายมอร์ริสันยงัระบุดว้ยว่า หาก EU อนุญาตใหส่้งออกวคัซีน ออสเตรเลียจะบริจาควคัซีน 1 ลา้นโดสใหก้บัปาปัวนิวกินี ซ่ึงเผชิญกบั
จ านวนผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เพิ่มข้ึนอยูใ่นขณะน้ี  ในเดือนที่ผ่านมา EU ไดร้ะงบัการจดัส่งวคัซีนของแอสตร้าเซนเนกา้จ านวน 250,000 โดส
ใหก้บัออสเตรเลียตามค าขอของอิตาลี โดยอา้งถึงการขาดแคลนวคัซีนในยโุรป 

      ทั้งน้ี ความขดัแยง้ระหว่างออสเตรเลียและ EU เกี่ยวกบัประเดน็การจดัส่งวคัซีนโควิดไดต้อกย  ้าถึงปัญหาการขาดแคลนวคัซีนของแอ
สตร้าเซนเนกา้เป็นจ านวนมากในยุโรป ซ่ึงส่งผลกระทบตามมาต่อการส่งวคัซีนใหก้บัประเทศท่ีสั่งจองไวล้่วงหนา้ 

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   


