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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 1,710 

แนะแนวทางการลงทุน 

          ทองค าเร่ิมอ่อนตัวลงหลังจากยงัไม่
สามารถทะลุกรอบแนวต้านขึ้นไปได้  มอง
ว่าราคาจะเกิดการพักตัวจากแรงขายท า
ก าไรระยะส้ัน นักลงทุนอาจพิจารณารอซ้ือ
ตามกรอบแนวรับ  แต่อย่างไรก็ตามการ
ปรับตัวลงอาจท าได้ไม่มากนักเน่ืองจาก
ดอลลาร์ที่อ่อนค่ายงัเป็นปัจจัยหนุนตลาด
ได้ 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

            ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนน้ี (8 เม.ย.) หลงัรายงานการประชุม
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัต ่า นอกจากน้ี ดอลลาร์ยงัไดรั้บแรงกดดนัหลงัสหรัฐเผยตวัเลขผูย้ืน่
ขอสวสัดิการวา่งงานที่สูงเกินคาดในสัปดาห์ท่ีแลว้   
                มุมมองภาคบ่าย  ทองค าดีดตวัท า New High  เม่ือวานน้ีโดยปรับข้ึน 16.60 ดอลล ์ขานรับการอ่อนค่าของดอลลาร์ และการปรับตวัลงของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ หลงัรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบ้ียไวท่ี้ระดบัต ่า 

                ทางดา้นกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผูย้ืน่ขอสวสัดิการว่างงานคร้ังแรกพุ่งข้ึนสู่ระดบั 744,000 รายในสัปดาห์ท่ีแลว้ สูงกว่าที่
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดบั 694,000 ราย 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในคืนน้ีไดแ้ก่  ดชันีราคาผูผ้ลิตพื้นฐาน  ดชันีราคาผูผ้ลิต  สินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  
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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IMF 

IMF ช้ี 'สหรัฐ - จีน' ผนึกความร่วมมือช่วย ศก.โลกฟ้ืนเร็วขึ้น 

      "กองทุนการเงินระหว่างประเทศ" ระบุ หากมหาอ านาจโลกอยา่ง "สหรัฐ-จีน"ร่วมมือกนั จะช่วยฟ้ืนเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัจากโควิด-19 
เร็วข้ึน ช้ีมีแนวโนม้ขยายตวั 6%  นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผูอ้  านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า ความร่วมมือ
ระหว่างสหรัฐและจีนซ่ึงเป็น 2 ประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัจากโรคโควิด-19 ไดเ้ร็วข้ึน 

 “ส่ิงท่ีเราเห็นในวนัน้ีคือสหรัฐและจีนเป็นประเทศท่ีมีพลงัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เพราะทั้งสองเป็นชาติแรกท่ีสามารถพาเศรษฐกจิกลบั
เขา้สู่ช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ระบาดได”้ นางจอร์เจียวาใหส้ัมภาษณ์เม่ือวานน้ีกบัส านกัข่าวซินหวัผา่นทางออนไลน์ หลงัเสร็จส้ินการ
ประชุมคณะกรรมการจดัการกองทุนการเงิน (IMFC)  “จีนและสหรัฐเปรียบเหมือนเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบิน ขณะที่เราทุกคนเป็น
ผูโ้ดยสาร ฉะนั้น ทั้ง 2 ประเทศจึงควรตอ้งท างานประสานกนัเพื่อใหเ้ราสามารถบินไดเ้ร็วกวา่เดิม และไปไดไ้กลกว่าเดิม”   
     นอกจากน้ี นางจอร์เจียวายงักล่าวอีกดว้ยวา่ เธอรู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ห็นมุมมองจากสหรัฐและจีนเกี่ยวกบัโอกาสในการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ และการตระหนกัในความรับผิดชอบดา้นการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ รวมถึงบทบาทท่ีส าคญัของทั้ง 2 ชาติ  
IMFC ใหค้  ามัน่ท่ีจะร่วมมือกบัทุกภาคส่วนเพื่อยติุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่โลก และกระชบัความร่วมมือในระดบัพหุภาคี เพื่อ
สร้างหลกัประกนัถึงเศรษฐกิจโลกที่มีความครอบคลุมและยืดหยุน่ 

 
 
 
 

อิตาลี 
 

'อิตาลี-อังกฤษ'จ ากัดอายฉีุดวัคซีนแอสตร้า  
     อิตาลีแนะใหใ้ชว้คัซีนแอสตร้าเซนเนกา้กบัผูท้ี่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปเท่านั้น องักฤษแนะคนอายตุ  ่ากว่า 30 ใชว้คัซีนตวัอื่น หลงัพบความ
เป็นไปไดว้คัซีนเช่ือมโยงอาการลิ่มเลือดอุดตนัท่ีพบไดย้ากมาก   หลงัจากรัฐมนตรีสาธารณสุขสหภาพยโุรป (อีย)ู ตกลงกนัไม่ไดเ้ร่ือง
ขอ้แนะน าการใชว้คัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบริษทัแอสตร้าเซนเนกา้ เม่ือวนัพุธ (7 เม.ย.) ตามเวลาทอ้งถิ่นกระทรวงสาธารณสุขอิตาลจึีง
แนะน าใหใ้ชว้คัซีนดงักล่าวกบัผูท่ี้มีอายเุกินกว่า 60 ปีเท่านั้น แต่ระบุว่า คนกลุ่มอายดุงักล่าวที่ฉีดวคัซีนแอสตร้าเซนเนกา้เขม็แรกไปแลว้
สามารถฉีดเขม็สองต่อได ้  เจา้หนา้ที่รายหน่ึงขององักฤษเผยกบัส านกัข่าวรอยเตอร์ คณะที่ปรึกษาใหค้  าแนะน าใหม่แก่รัฐบาลว่า หาก
เป็นไปไดผู้ท่ี้อายตุ  ่ากว่า 30 ปี ควรใชว้คัซีนตวัอื่น ทั้งน้ี เพื่อเป็นการระมดัระวงัขั้นสูงสุด ไม่ใช่เพราะกงัวลเร่ืองความปลอดภยั  ดา้น
ส านกังานยายโุรป (อีเอม็เอ) ย  ้าว่า พบความเป็นไปไดท่ี้วคัซีนแอสตร้าเซนเนกา้อาจเกี่ยวขอ้งกบัอาการลิ่มเลือดอุดตนัท่ีเกิดไดย้ากมาก แต่
อยา่งไรเสียการปกป้องผูค้นใหพ้น้จากโควิด-19 นั้นส าคญัมาก  อีเอม็เอ ไดรั้บรายงานผูป่้วยอาการลิ่มเลือดอุดตนัในสมองท่ีพบไดย้าก 
169 คน เม่ือตน้เดือน เม.ย. หลงัจากฉีดวคัซีนแอสตร้าเซนเนกา้ไปแลว้ 34 ลา้นโดส ใน 27 ประเทศอียรูวมถึงไอซ์แลนด ์นอร์เวย ์และลิก
เทนสไตน์   อเีอม็เอไม่ไดอ้อกคู่มือฉบบัใหม่เร่ืองการใชว้คัซีนแอสตร้าเซนเนกา้ กล่าวเพียงว่าแต่ละประเทศควรตดัสินใจเองวา่จะจดัการ
ความเส่ียงอยา่งไร   ในเยอรมนี ที่สัปดาห์ก่อนแนะน าใหผู้ท้ี่มีอายตุ  ่ากว่า 60 ปี ฉีดวคัซีนแอสตร้าเซนเนกา้โดสเดียว อีกโดสใหเ้ป็นวคัซีน
ตวัอื่น เจา้หนา้ท่ีรายหน่ึงกล่าววา่ คนท่ีฉีดวคัซีนเกิดภาวะลิ่มเลือดท่ีพบไดย้ากสูงข้ึน 20 เท่า 

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% 1.3% 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


