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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,726 1,760 

L2 1,720 1,766 

L3 1,716 1,771 

Date 09 April 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,726 

  Target 1,760 

Stoploss 1,715 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าพุ่งข้ึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 
สัปดาห์  ขานรับการอ่อนค่าของสกลุเงิน
ดอลลาร์หลังจากเฟดจะยงัคงตรึงอัตรา
ดอกเบ้ียไว้ที่ระดับต ่าต่อไป นอกจาน้ีการ 

ปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐ ก็ยงัเป็นปัจจัยหนุนให้นัก
ลงทุนหันมาถือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มข้ึน  
แนะเก็งก าไรทิศทางขาขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองค า อย่างไรก็
ตามราคาทองค าต่างประเทศอาจไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักเน่ืองจากเร่ิมต้น
สัปดาห์วอลลุ่มการซ้ือขายค่อนข้างเบาบาง  
แนะเก็งก าไรในกรอบ  แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 เม.ย.) หลงัรายงานการประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัต ่า นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดรั้บแรงกดดนัหลงัสหรัฐเผยตวัเลขผูย้ืน่
ขอสวสัดิการวา่งงานที่สูงเกินคาดในสัปดาห์ท่ีแลว้ 

รายงานการประชุมยงัระบุดว้ยว่า กรรมการเฟดมีความกงัวลเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกบัย  ้าว่า เฟดจะ
เดินหนา้ใชน้โยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปจนกวา่เศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยนื และจนกว่าเฟดจะบรรลุเป้าหมายดา้นการจา้งงานอยา่งเตม็ศกัยภาพ    

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งข้ึนแตะระดบัสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์เม่ือคืนน้ี (8 เม.ย.) ขานรับการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์ และการปรับตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ หลงัรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่า เฟดจะ
ยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัต ่า 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คงคลงัภาค
คา้ส่ง  เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,758.20 +16.6 

Silver 25.585 +0.338 
Crude Oil 59.60 -0.17 

Dow Jones 33,503.57 +57.31 

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 1,028.69 1,026.07 -2.62 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 เม.ย.) หลงัรายงานการประชุมของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัต ่า 
นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดรั้บแรงกดดนัหลงัสหรัฐเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการ
ว่างงานที่สูงเกินคาดในสัปดาห์ท่ีแลว้ 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานพุ่งเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว    กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงาน
คร้ังแรกพุ่งข้ึนสู่ระดบั 744,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ สูงกว่าที่นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 694,000 ราย  นอกจากน้ี กระทรวงแรงงาน
สหรัฐยงัไดป้รับเพิ่มตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี สู่ระดบั 728,000 ราย จากเดิมรายงานที่ระดบั 719,000 
ราย  ตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานยงัคงสูงกว่าระดบัในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซ่ึงไม่เคยสูงเกินระดบั 700,000 
ราย โดยในภาวะปกติ ตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานจะอยูใ่นช่วง 200,000-250,000 ราย   
      ขณะเดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัรายงานวา่ จ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลงสู่ระดบั 3.73 ลา้น
ราย ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มี.ค.2563 

 
 
 

บอนด์ยิลด์ 
 

บอนด์ยลีด์สหรัฐปรับตัวแคบ หลังเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงาน   อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัแคบในวนัน้ี 
หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงาน   ณ เวลา 20.12 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี 
ขยบัลงสู่ระดบั 1.653% ขณะท่ีอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัข้ึนสู่ระดบั 2.342%  ราคาพนัธบตัร และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัขา้มกนั  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกพุ่งข้ึน
สู่ระดบั 744,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ สูงกว่าที่นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 694,000 ราย   
       นอกจากน้ี กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัไดป้รับเพิ่มตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานคร้ังแรกในสัปดาห์ก่อนหนา้น้ี สู่ระดบั 728,000 
ราย จากเดิมรายงานที่ระดบั 719,000 ราย  ตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานยงัคงสูงกว่าระดบัในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ซ่ึงไม่เคยสูงเกินระดบั 700,000 ราย โดยในภาวะปกติ ตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการวา่งงานจะอยูใ่นช่วง 200,000-250,000 ราย   
ขณะเดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรัฐยงัรายงานว่า จ านวนชาวอเมริกนัที่ยงัคงขอรับสวสัดิการว่างงานต่อเน่ืองลดลงสู่ระดบั 3.73 ลา้นราย 
ซ่ึงเป็นระดบัต ่าสุดนบัตั้งแต่วนัท่ี 21 มี.ค.2563 

 
 
 
 

อังกฤษ 

อังกฤษ’ แนะ ปชช.ต ่ากว่า 30 ปี เล่ียงฉีดวัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า          "องักฤษ" แนะน าประชาชนอายตุ  ่ากว่า 30 ปี เลี่ยงฉีดวคัซีน-19 
ของ "แอสตร้าเซนเนกา้" ยอมรับเช่ือมโยงภาวะลิ่มเลือดอุดตนัหน่วยงานดา้นยาขององักฤษ ไดอ้อกค าเตือนเกี่ยวกบัการฉีดวคัซีนป้องกนั
โควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนกา้ โดยยอมรับว่า มีความเช่ือมโยงกบัภาวะลิ่มเลือดอุดตนั ส่งผลใหอ้งักฤษจ ากดัการใชว้คัซีนในกลุ่มวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้   
     ส านกังานก ากบัดูแลดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข (MHRA) เปิดเผยว่า องักฤษไดแ้นะน าใหผู้ท้ี่อายตุ  ่ากว่า 30 ปีรับวคัซีนตวัอื่นแทน
ในกรณีที่มีใหใ้ช ้ ส าหรับค าเตือนท่ีออกมานั้นเป็นปัญหาล่าสุดเกี่ยวกบัวคัซีนแอสตร้าเซนเนกา้ท่ีพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด 
และยงัคงเป็นอุปสรรคในการน าวคัซีนออกใชง้านทัว่โลก แมจ้ะมีการยนืยนัจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งว่า ประโยชน์ของวคัซีนนั้นมี
มากกว่าความเส่ียงกต็าม ขณะท่ีโอกาสท่ีจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตนันั้นพบไดน้อ้ยมาก และการฉีดวคัซีนดงักล่าวยงัคงเป็นเคร่ืองมือท่ีทรง
พลงัในการต่อสู้กบัโควิด-19  ส่วนในสหภาพยโุรป (อีย)ู นั้น องคก์ารยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) ไดแ้ถลงถึงผลการประเมินความ
ปลอดภยัของวคัซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนกา้ โดยระบุว่า การใชว้คัซีนตา้นไวรัสโควิด-19 และการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตนัใน
ผูใ้หญ่ที่ไดรั้บวคัซีนดงักล่าวมีความเช่ือมโยงกนั  อยา่งไรกต็าม แถลงการณ์ดงักล่าวมีข้ึน หลงัจากท่ี EMA ไดต้รวจสอบหลกัฐานที่มีอยู่
ในปัจจุบนักรณีการเกิดลิ่มเลือดท่ีผิดปกติในร่างกายของผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนของแอสตร้าเซนเนกา้บางราย    

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 สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง 
 0.5% 0.5% 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


