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Level 
แนวรับ  

(Support) 
แนวต้าน 

(Resistance) 

L1 1,728 1,752 

L2 1,723 1,756 

L3 1,717 1,761 

Date 12 April 2021 

 Commodity Gold 

Buy/Sell รอซ้ือ 

Entry จุดซ้ือ 1,728 

  Target 1,752 

Stoploss 1,715 

แนะแนวทางการลงทุน 
   ทองค าโดนเทขายท าก าไร หลังจากที่สกลุ
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้น
หลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็ง 

แกร่งและนอกจากน้ีแรงขายทางเทคนิคได้
กดดันราคาทองค าให้อ่อนตัวลงด้วย อย่าง 

ไรก็ตามมองว่านักลงทุนยงัสามารถรอเข้า
ซ้ือตามกรอบแนวรับเพ่ือเก็งก าไรขาขึ้นได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองค า อย่างไรก็
ตามราคาทองค าต่างประเทศอาจไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักเน่ืองจากเร่ิมต้น
สัปดาห์วอลลุ่มการซ้ือขายค่อนข้างเบาบาง  
แนะเก็งก าไรในกรอบ  แนวโน้มช่วงเช้า 

  

ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (9 เม.ย.) โดยปรับตวัข้ึนตามทิศทาง
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และขานรับการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐ  

มุมมองทองค าภาคเชา้   ทองค าตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือวนัศุกร์ (9 เม.ย.) โดยถูกกดดนัจากการท่ีดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าข้ึน และอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐปรับตวัข้ึน นอกจากน้ี การเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งของสหรัฐกดดนัราคาทองดว้ย 

แต่อยา่งไรกต็ามราคาทองค ากไ็ม่ไดป้รับตวัลงมากนกั เน่ืองจากนกัลงทุนยงัวิตกกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากขอ้พิพาท
ระหว่างจีนและสหรัฐ หลงัจากกระทรวงพาณิชยส์หรัฐประกาศข้ึนบญัชีด าบริษทัซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนอีก 7 แห่ง โดยอา้งเหตุผลว่า บริษทัเหล่าน้ี
สร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหก้องทพัจีนใชใ้นการปรับปรุงกองทพัใหท้นัสมยั และอาจสนบัสนุนโครงการอาวุธที่มีอาจุภาพท าลายลา้งสูง 

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ดชันีธุรกิจขนาดเลก็ NFIB  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  ดชันีสินคา้
น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ  จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตจากเฟด   สาขาฟิลาเดเฟีย 

ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตสาขานิวยอร์ก  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยั  ดชันีเร่ิมตน้สร้างบา้น  ใบอนุญาติ
ก่อสร้างที่อยูอ่าศยั  ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค ม.มิชิแกน  เป็นตน้  
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Symbol Markets Close Change 

Gold 1,744.8 -13.4 

Silver 25.325 -0.26 
Crude Oil 59.32 -0.28 

Dow Jones 33,800.60 + 297.03 

วนัที ่
กองทุนถือครองจ านวน( Ton) 

Old New Change 
09/04/63 1,032.83 1,032.83 -4.67 
12/04/64 00.0 00.0 0.00 

13/04/64 00.0 00.0 0.00 

14/04/64 00.0 00.0 0.00 
15/04/64 00.0 00.0 0.00 

Market Price 

 

SPRD Gold Trust 

สรุปภาวะแลกเปลี่ยนเงินตรา 

      ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (9 เม.ย.) โดยปรับตวัข้ึนตามทิศทางอตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และขานรับการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของ
สหรัฐ 
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สหรัฐฯ 

สหรัฐเผยดัชนี PPI (Y/Y) พุ่งสูงสุดรอบกว่า 9 ปีในเดือนมี.ค. 
      กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซ่ึงเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูผ้ลิต พุ่งข้ึน 1.0% ในเดือนมี.ค. 
เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือนก.พ.    เม่ือเทียบรายปี ดชันี PPI พุ่งข้ึน 4.2% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมาก
ท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2554 หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.8% ในเดือนก.พ.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหนา้น้ีว่า ดชันี PPI จะปรับตวัข้ึน 0.5% ใน
เดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน และพุ่งข้ึน 3.8% เม่ือเทียบรายปี   
      ทั้งน้ี เวบ็ไซตข์องกระทรวงแรงงานสหรัฐประสบปัญหาขดัขอ้งทางเทคนิคในวนัน้ี ส่งผลใหก้ารเปิดเผยดชันี PPI ประสบความล่าชา้ 
จากเดิมมีก  าหนดเผยแพร่ตวัเลขดงักล่าวในเวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย 

 
 
 
 

FED 

"พาวเวล" ช้ีเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในจุดหักเห เตือนเปิดเศรษฐกิจเร็วเกินไปอาจท ายอดโควิดพุ่ง 

     นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กลา่วใหส้ัมภาษณ์กบัรายการ "60 Minutes" ของสถานีโทรทศัน์ CBS วา่ 
เศรษฐกิจสหรัฐก าลงัอยูใ่นจุดหกัเห (Inflection Point) โดยอธิบายว่า การขยายตวัของเศรษฐกิจและการจา้งงานมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็ว
ในอีกไม่กี่เดือนขา้งหนา้ แต่ในขณะเดียวกนักมี็ความเส่ียง หากการเปิดเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วเกินไปส่งผลใหจ้ านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-
19 เพิ่มข้ึนอีก ในการใหส้ัมภาษณ์กบัรายการ 60 Minutes ในคืนวนัอาทิตยต์ามเวลาสหรัฐ (11 เม.ย.) นั้น นายพาวเวลไดแ้สดงมุมมองใน
ดา้นบวกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรัฐ แต่ในขณะเดียวกนักไ็ดส่้งสัญญาณเตือนว่า สหรัฐยงัไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ไดใ้นขณะน้ี   ทั้งน้ี นายเจอโรมยงักล่าวดว้ยวา่ การที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและเร่งฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-
19 ใหก้บัประชาชนนั้น จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตวัเร็วข้ึน   
     นอกจากน้ี นายพาวเวลยงัใหค้  ามัน่ว่า เฟดจะยงัคงด าเนินโยบายเพื่อสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจต่อไป พร้อมกบัส่งสัญญาณว่า 
เฟดจะยงัไม่ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียจนกว่าเศรษฐกจิจะฟ้ืนตวัอยา่งย ัง่ยนื  เม่ือผูด้  าเนินรายการ 60 Minutes ถามถึงกรณีที่กองทุนเฮดจ์ฟันด ์
Archegos Capital Management ผิดนดัช าระหน้ีในการเพิ่มหลกัประกนัการกูย้มืเงินเพื่อการลงทุน (Margin Call) จนเป็นเหตุใหธ้นาคารเจา้หน้ีหลาย
แห่งสูญเสียเงินจ านวนมากนั้น นายพาวเวลกล่าววา่ จนถึงขณะน้ียงัไม่พบว่ากรณีดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพในระบบการเงิน แต่
เฟดอาจจะตอ้งท าการตรวจสอบวา่ธนาคารต่างๆ มีความสามารถในการบริหารความเส่ียงไดดี้เพียงใด 

 
 
 

ECB 

 "ลาการ์ด" คาดเศรษฐกิจอียฟ้ืูนตัวแข็งแกร่งช่วงคร่ึงปีหลัง 
      นางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยโุรป (อีซีบี) เปิดเผยกบัส านกัข่าวซีเอน็บีซีในวนัศุกร์ (9 เม.ย.) ว่า เศรษฐกจิของสหภาพ
ยโุรป (อีย)ู จะฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งแขง็แกร่งในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี แมไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กต็าม   
      นางลาการ์ดเปิดเผยวา่ เธอมีความเช่ือมัน่ว่า เศรษฐกิจยโูรโซนจะกระเต้ืองข้ึน ขณะท่ียอมรับว่า การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโค
วิด-19 และมาตรการลอ็กดาวน์ก  าลงัส่งผลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจ   
อยา่งไรกต็าม นางลาการ์ดกล่าววา่ ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วดา้นกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอม็เอฟ) คาดการณ์ล่าสุดว่า เศรษฐกจิ๘ฮ.อียจูะขยายตวั 4.4% ในปีน้ี หลงัจากท่ีหดตวั 6.6% ในปีที่ผ่านมา อีซีบีและธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ไดช่้วยสนบัสนุนดา้นการเงินอยา่งมากดว้ยการตรึงอัตราดอกเบ้ียท่ีระดบัต ่า และซ้ือสินทรัพยห์ลายลา้นดอลลาร์เพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจ   
     ทั้งน้ี มีความวิตกว่า การด าเนินนโยบายการเงินในสหรัฐอาจท าใหอ้ตัราเงินเฟ้อปรับตวัข้ึนสู่ระดบัท่ีน่าวิตก ขณะท่ีนางลาการ์ดได้
คาดการณ์ว่า เฟดจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อไดก้่อนอีซีบี 

สรุปข่าวเศรษฐกิจ 
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วนัที ่ ประเทศ เวลา รายการ มีผลต่อทองค า ประมาณการณ์ ตัวเลขคร้ังก่อน 

12 เม.ย 64 EUR 16.00 ยอดค้าปลีก ยโูรโซน  1.2 % -5.9 % 

13 เม.ย 64 EUR 16.00 ดัชนีความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ  77.0 76.6 

 USA 17.00 ดัชนีธุรกิจขนาดเล็ก NFIB 
 99.0 95.8 

 USA 19.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.5% 0.4% 

 EUR 15.30 ดัชนีราคาผู้บริโภค 

 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) 
 0.2 % 0.1 % 

14 เม.ย 64 EUR 16.00 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 -0.9 % 0.8 % 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าน าเข้า  0.9 % 1.3 % 

 USA 19.30 ดัชนีสินค้าส่งออก  0.9 % 1.6 % 

15 เม.ย 64 USA 01.00 เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 - - 

 EUR 13.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค 
 0.5 % 0.5 % 

 USA 19.30 จ านวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน 
 695 K  744 K 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตจากเฟด  

สาขาฟิลาเดเฟีย 
 43.0 51.8 

 USA 19.30 ยอดค้าปลีก 
 5.6 % -3.0 % 

 USA 19.30 ดัชนีภาคการผลิตสาขานิวยอร์ก  17.0 17.4 

 USA 20.15 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 2.8 % -2.2 % 

 USA 21.00 สินค้าคงคลังภาคธุรกิจ 
 0.5 % 0.3 % 

 USA 21.00 ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย 
 83 82 

16 เม.ย 64 EUR 16.00 ดัชนีราคาผู้บริโภค  0.9 % 0.2 % 

 USA 19.30 ดัชนีเร่ิมต้นสร้างบ้าน 
 1.620 M 1.421 M 

 USA 19.30 ใบอนุญาติก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
 1.750 M 1.682 M 



 

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


Morning Report  12 เมษายน 2564 

 

 

 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 89.0 84.9 

หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


