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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 าขยบัตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน
แต่ยงัไม่สามารถทะลุกรอบข้ึนไปได้  มอง
ว่าราคาจะเกิดการพักตัว   เพ่ือสร้างฐาน
ราคาคร้ังใหม่นักลงทุนอาจพิจารณา  ปิด
สถานะท าก าไรที่กรอบแนวต้าน  หรือสลับ
หน้ามาเก็งก าไรทิศทางขาลงได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

            ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (7 เม.ย.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ส่งสัญญาณในการประชุมล่าสุดว่า เฟดจะยงัคงสนบัสนุนเศรษฐกิจใหฟ้ื้นตวัอยา่งย ัง่ยนื   เฟดเปิดเผยรายงานการประชุมของวนัที่ 16-17 มี.ค. โดย
ระบุว่า เฟดอาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมปรับลดวงเงินซ้ือสินทรัพย ์ขณะเดียวกนัเฟดไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของการส่ือสารที่ชดัเจน
ก่อนที่จะด าเนินการปรับลดวงเงินในโครงการซ้ือสินทรัพย ์  
                มุมมองภาคบ่าย  ทองค าอ่อนตวัลง นกัลงทุนเทขายท าก  าไรหลงัจากสัญญาทองค าพุ่งข้ึนติดต่อกนั 4 วนัท าการก่อนหนา้น้ี โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการชะลอตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ    ขณะเดียวกนักองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโนม้เศรษฐกิจ
โลก นบัเป็นอีกปัจจยัที่ท  าใหส้ัญญาทองค าถูกเทขายในฐานะสินทรัพยท์ี่ปลอดภยั                  

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่ จ  านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  Fed Chair Powell Speaks  
ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  เป็นตน้  
 
 
 

 



 

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


Afternoon Report    08 เมษายน 2564 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 เฟดอาจจะตอ้ง
ใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงก่อนท่ีจะเร่ิมปรับลดวงเงินซ้ือสินทรัพย ์ขณะเดียวกนัเฟดได้
เนน้ย  ้าถึงความส าคญัของการส่ือสารท่ีชดัเจนก่อนท่ีจะด าเนินการปรับลดวงเงินใน
โครงการซ้ือสินทรัพย ์
      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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อิหร่าน 
 

อิหร่านเดินหน้าเพิ่มสมรรถนะยเูรเนียมตอบโต้มาตรการคว ่าบาตรของสหรัฐ 

     ส านกัข่าวสาธารณรัฐอิสลาม (IRNA) รายงานว่า นายอาลี อคับาร์ ซาเลฮี ผูอ้  านวยการองคก์ารพลงังานปรมาณูแห่งอิหร่าน (AEOI) 

ประกาศว่า อิหร่านไดเ้พิ่มสมรรถนะยเูรเนียมเป็น 16,500 SWUs (separative work units)     AEOI เปิดเผยว่า อิหร่านมีแผนการท่ีจะเพิ่ม
สมรรถนะยเูรเนียมถึง 190,000 SWU   

     ทั้งน้ี SWU เป็นหน่วยวดัมาตรฐานของความพยายามในการแยกไอโซโทปของยเูรเนียมในระหว่างกระบวนการเสริมสมรรถนะ โดย 1 

SWU เทียบเท่ากบัส่วนที่แยกออกมา 1 กิโลกรัม  นายอาลี อคับาร์ ซาเลฮีระบุว่า การเสริมสมรรถนะยเูรเนียม 20% นั้น อาจสูงถึง 120 
กิโลกรัมในหน่ึงปี  กระบวนการเสริมสมรรถนะยเูรเนียมที่ระดบั 20% เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือวนัจนัทร์ 4 ม.ค.ที่ผา่นมา โดยเป็นส่วนหน่ึงของกล
ยทุธ์เพื่อรับมือกบัการคว  ่าบาตร (Strategic Action Plan to Counter Sanctions) ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากรัฐสภาอิหร่านในเดือนธ.ค. 2563   

      ทั้งน้ี ทางการอิหร่านเปิดเผยว่า การเพิ่มสมรรถนะยเูรเนียม และการด าเนินมาตรการอื่นๆ เพื่อลดขอ้ผูกพนับางประการภายใตข้อ้ตกลง
นิวเคลียร์ปี 2558 หรือช่ืออยา่งเป็นทางการว่า Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) นั้น เป็นมาตรการตอบโตต่้อการท่ีสหรัฐถอนตวั
ออกจากขอ้ตกลงนิวเคลียร์ และความลม้เหลวของยโุรปในการปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่าน ท่ามกลางมาตรการของสหรัฐในการคว  ่า
บาตรดา้นพลงังานและธนาคารของอิหร่าน 

 
 
 
 

สหรัฐฯ 
 
 

วุฒิสภาสหรัฐเล็งออกกฎหมายแก้ปัญหาขาดแคลนชิป อุตฯรถยนต์กระทบหนัก 

       ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่า วุฒิสภาสหรัฐก าลงัเตรียมออกกฎหมายเกี่ยวกบัเซมิคอนดกัเตอร์ ขณะที่สหรัฐก าลงั
เผชิญกบัปัญหาการขาดแคลนชิปท่ีส าคญัซ่ึงใชใ้นอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่รถยนตไ์ปจนถึงคอมพิวเตอร์   ปธน.ไบเดนระบุเม่ือวานน้ีใน
ระหว่างการแถลงเกี่ยวกบัแผนการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานว่า "เราก  าลงัด  าเนินการในเร่ืองน้ี ผมคิดว่าชคั ชูเมอร์ ผูน้  าเสียงขา้งมากใน
วุฒิสภาสหรัฐ และมิตช ์แมคคอนเนลล ์แกนน าของพรรครีพบัลิกนัในวุฒิสภา ก  าลงัจะเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกบัเร่ืองน้ี"  เจา้หนา้ที่
เปิดเผยว่า ท  าเนียบขาวมีก  าหนดจะจดัการประชุมสุดยอดทางออนไลน์เกี่ยวประเดน็ดงักล่าวในวนัจนัทร์ ซ่ึงคาดวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงของ
ค่ายรถยนตส์หรัฐจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยไดแ้ก่ นายจิม ฟาร์ลีย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหารของฟอร์ด มอเตอร์ และนางแมร่ี บาร์รา ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารของบริษทัเจเนอรัล มอเตอร์ รวมถึงเจา้หนา้ที่ท  าเนียบขาว อาทิ นายไบรอนั ดีส และนายเจค ซัลลิแวน  เม่ือวนัจนัทร์ที่
ผ่านมา กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตข์องสหรัฐไดเ้รียกร้องใหรั้ฐบาลช่วยเหลือ และกล่าวเตือนว่าการขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร์ทัว่โลกอาจ
ส่งผลใหก้ารผลิตยานยนตล์ดลง 1.28 ลา้นคนัในปีน้ี และตอ้งระงบัการผลิตไปอีก 6 เดือน ตลอดจนเรียกร้องใหมี้การกนัเงินบางส่วน
ส าหรับการผลิตชิปส าหรับรถยนต ์  
      ทั้งน้ี ในเดือนก.พ.ท่ีผ่านมา ปธน.ไบเดนไดส้ั่งใหห้น่วยงานของรัฐบาลกลางหลายแห่งด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนชิป และ
ออกกฎหมายระดมทุน 3.7 หม่ืนลา้นดอลลาร์เพื่อเพิ่มการผลิตชิปในสหรัฐ 

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   


