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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,726 1,754 

L2 1,720 1,759 

L3 1,716 1,764 

Date 08 April 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอขาย 

Entry จุดขาย 1,754 

  Target 1,726 

Stoploss 1,765 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าเร่ิมอ่อนตัวลงจากแรงขายท าก าไร 
เน่ืองจากนักลงทุนต้องการซ้ือสินทรัพย์
เส่ียงมากขึ้น เพราะมองว่าเศรษฐกิจก าลัง
ฟ้ืนตัวขึ้นหลังตัวเลขเศรษฐกิจเร่ิมปรับตัว
ขึ้นดีกว่าคาดการร์ ท าให้ความสนใจทองค า
ลดลง นักลงทุนให้ความสนใจในสินทรัพย์
เส่ียงมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากราคาไม่ผ่าน
แนวต้านนักลงทุนสามารถเก็งก าไรขาลงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองค า อย่างไรก็
ตามราคาทองค าต่างประเทศอาจไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักเน่ืองจากเร่ิมต้น
สัปดาห์วอลลุ่มการซ้ือขายค่อนข้างเบาบาง  
แนะเก็งก าไรในกรอบ  

แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 เม.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ส่งสัญญาณในการประชุมล่าสุดว่า เฟดจะยงัคงสนบัสนุนเศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัอยา่งย ัง่ยนื    เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมของวนัที่ 16-17 มี.ค. โดย
ระบุว่า เฟดอาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมปรับลดวงเงินซ้ือสินทรัพย ์ขณะเดียวกนัเฟดไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของการส่ือสารที่ชดัเจน
ก่อนท่ีจะด าเนินการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือสินทรัพย ์   

รายงานการประชุมยงัระบุดว้ยว่า กรรมการเฟดมีความกงัวลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกบัย  ้าว่า เฟดจะ
เดินหนา้ใชน้โยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกวา่เศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยนื และจนกว่าเฟดจะบรรลุเป้าหมายดา้นการจา้งงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ   
นอกจากน้ี เฟดยงัไดป้รับเพิ่มตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในปี 2564 และ 2565 สู่ระดบั 6.5% และ 3.3% ตามล าดบั 

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าอ่อนตวัลง นกัลงทุนเทขายท าก  าไรหลงัจากสัญญาทองค าพุ่งข้ึนติดต่อกนั 4 วนัท าการก่อนหนา้น้ี โดยส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการชะลอตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ    ขณะเดียวกนักองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโนม้
เศรษฐกิจโลก นบัเป็นอีกปัจจยัที่ท  าใหส้ัญญาทองค าถูกเทขายในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั   

ทั้งน้ี IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 สู่ระดบั 6% จากระดบั 5.5% และปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 สู่
ระดบั 4.4% จากระดบั 4.2% โดยไดรั้บปัจจยัหนุนจากโครงการฉีดวคัซีนในหลายประเทศทัว่โลก 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ดุลการคา้  จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการวา่งงาน  Fed Chair 

Powell Speaks  ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,743.0 -1.4 

Silver 25.247 +0.02 
Crude Oil 59.77 +0.44 

Dow Jones 33,446.26 +16.02 

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 1,029.04 1,028.69 -0.35 
08/04/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 เม.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณ
ในการประชุมล่าสุดว่า เฟดจะยงัคงสนบัสนุนเศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัอยา่งย ัง่ยนื 
      เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมของวนัที่ 16-17 มี.ค. โดยระบุว่า เฟดอาจจะ
ตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมปรับลดวงเงินซ้ือสินทรัพย ์ขณะเดียวกนัเฟด
ไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของการส่ือสารท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะด าเนินการปรับลดวงเงิน
ในโครงการซ้ือสินทรัพย ์
      รายงานการประชุมยงัระบุดว้ยว่า กรรมการเฟดมีความกงัวลเกี่ยวกบัความเส่ียง
ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกบัย  ้าว่า เฟดจะเดินหนา้ใช้
นโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกวา่เศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยนื และจนกวา่
เฟดจะบรรลุเป้าหมายดา้นการจา้งงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
      นอกจากน้ี เฟดยงัไดป้รับเพิ่มตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ
ในปี 2564 และ 2565 สู่ระดบั 6.5% และ 3.3% ตามล าดบั 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยขาดดุลการค้าพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.พ. 
       กระกระทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขขาดดุลการคา้ของสหรัฐพุ่งข้ึน 4.8% สู่ระดบั 7.11 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนก.พ. ซ่ึง
เป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และสูงกว่าที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 7.05 หม่ืนลา้นดอลลาร์ทรวงพาณิชยส์หรัฐเปิดเผยว่า 
ตวัเลขขาดดุลการคา้ของสหรัฐพุ่งข้ึน 4.8% สู่ระดบั 7.11 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนก.พ. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวติัการณ์ และสูงกว่า
ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 7.05 หม่ืนลา้นดอลลาร์    กระทรวงพาณิชยย์งัเปิดเผยว่า การน าเขา้ลดลง 0.7% สู่ระดบั 2.58 แสนลา้น
ดอลลาร์ในเดือนก.พ. ขณะที่การส่งออกลดลง 2.6% สู่ระดบั 1.87 แสนลา้นดอลลาร์   อยา่งไรกดี็ สหรัฐมีตวัเลขขาดดุลการคา้กบัจีนลดลง 
6.2% สู่ระดบั 2.46 หม่ืนลา้นดอลลาร์ในเดือนก.พ. 

 
 

สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยจ านวนผู้ขอสินเช่ือจ านองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว หลังดอกเบ้ียดีดตัว 

       สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการจ านองลดลง 5.1% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ 
โดยถูกกระทบจากการดีดตวัข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินกูจ้  านอง     
       ทั้งน้ี จ  านวนผูท่ี้ยืน่ขอสินเช่ือเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 5% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ และด่ิงลง 20% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

ส่วนจ านวนผูย้ืน่ขอสินเช่ือเพื่อการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัลดลง 5% ในสัปดาห์ท่ีแลว้ แต่พุ่งข้ึน 51% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้   
อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ฉลี่ยเพื่อการจ านองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปี ส าหรับวงเงินกูไ้ม่เกิน 510,400 ดอลลาร์ ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 3.36% ซ่ึง
เป็นระดบัสูงสุดในรอบ 10 เดือน จากระดบั 3.33% ในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี 

 
 

อังกฤษ 

ดัชนี PMI ภาคบริการสหราชอาณาจักรพลิกขยายตัวในเดือนมี.ค. 
        ไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอส เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจกัร พุ่งข้ึนสู่ระดบั 56.3 ใน
เดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 7 เดือน จากระดบั 49.5 ในเดือนก.พ.   ดชันี PMI ดีดตวัเหนือระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีว่า ภาคบริการของส
หราชอาณาจกัรมีการขยายตวัในเดือนมี.ค. โดยเป็นการขยายตวัคร้ังแรกนบัตั้งแต่เดือนต.ค.2563   ดชันี PMI ไดรั้บแรงหนุนจากการพุ่ง
ข้ึนของค าสั่งซ้ือใหม่ ขณะท่ีการจา้งงานเพิ่มข้ึนเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมี.ค.2563 ขณะที่
ความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจดีดตวัข้ึนเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกนั หลงัมีการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง 

 
 

ฝร่ังเศส 

ดัชนี PMI ภาคบริการฝร่ังเศสหดตัวติดต่อกันเดือนที่ 7 
        ไอเอชเอส มาร์กิต ซ่ึงเป็นบริษทัใหบ้ริการขอ้มูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ (PMI) ภาคบริการของฝร่ังเศส
ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 48.2 ในเดือนมี.ค. จากระดบั 45.6 ในเดือนก.พ.  ดชันี PMI ไดรั้บแรงหนุนจากการพุ่งข้ึนของการจา้งงานแตะระดบั
สูงสุดนบัตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมี.ค.2563 ขณะท่ีความเช่ือมัน่ของภาคธุรกิจดีดตวัแตะระดบัสูงสุดใน
รอบ 2 ปีคร่ึง หลงัมีการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกวา้ง   
          อยา่งไรกดี็ ดชันี PMI ยงัคงอยูต่  ่ากว่าระดบั 50 ซ่ึงบ่งช้ีว่า ภาคบริการของฝร่ังเศสยงัคงอยูใ่นภาวะหดตวั โดยไดห้ดตวัติดต่อกนัเป็น
เดือนที่ 7 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 

 



 

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


