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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 าเร่ิมอ่อนตัวลงหลังจากยงัไม่
สามารถทะลุกรอบแนวต้านขึ้นไปได้  มอง
ว่าราคาจะเกิดการพักตัวจากแรงขายท า
ก าไรระยะส้ัน นักลงทุนอาจพิจารณารอซ้ือ
ตามกรอบแนวรับ  แต่อย่างไรก็ตามการ
ปรับตัวลงอาจท าได้ไม่มากนักเน่ืองจาก
มองว่าเป็นการย่อเพ่ือพักตัว 

แนวโน้มช่วงบ่าย 
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ค่าความแม่นย าต้องสูงกว่า 70 % ขึน้ไป

 

            ดอลลาร์สหรัฐแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัในการซ้ือขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือวนัศุกร์ (9 เม.ย.) โดยปรับตวัข้ึนตามทิศทาง
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และขานรับการเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจที่แขง็แกร่งของสหรัฐ  
                มุมมองภาคบ่าย  ทองค าดีดร่วงลง 0.8% โดยไดรั้บผลกระทบจากการแขง็ค่าของดอลลาร์ และการดีดตวัข้ึนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐทีดี่ดตวัข้ึนในวนัน้ี ขานรับดชันีราคาผูผ้ลิต (พีพีไอ) ท่ีพุ่งข้ึนเกินคาดในเดือนมี.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีพีพีไอซ่ึงเป็นมาตร
วดัเงินเฟ้อจากการใชจ่้ายของผูผ้ลิต พุ่งข้ึน 1.0% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มข้ึน 0.5% ในเดือนก.พ. เม่ือเทียบรายปี ดชันีพีพีไอพุ่งข้ึน 
4.2% ในเดือนมี.ค. ซ่ึงเป็นการปรับตวัข้ึนมากท่ีสุดนบัตั้งแต่เดือนก.ย.2554 หลงัจากเพิ่มข้ึน 2.8% ในเดือนก.พ.   

นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  นอกจากน้ีนกัลงทุนยงัตอ้งติดตามตวัเลขเศรษฐกิจท่ีจะ
ประกาศในสัปดาห์น้ีไดแ้ก่  ดชันีธุรกิจขนาดเลก็ NFIB  ดชันีราคาผูบ้ริโภค  ดชันีสินคา้น าเขา้  ดชันีสินคา้ส่งออก  เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ  
จ านวนผูข้อรับสวสัดิการการว่างงาน  ดชันีภาคการผลิตจากเฟด   สาขาฟิลาเดเฟีย ยอดคา้ปลีก  ดชันีภาคการผลิตสาขานิวยอร์ก  ผลผลติภาคอุตสาหกรรม  
สินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ  ดชันีตลาดท่ีอยูอ่าศยั  ดชันีเร่ิมตน้สร้างบา้น  ใบอนุญาติก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  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 1,026.07 1,026.07 0.00 
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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อิสราเอล 

นักวิจัยอิสราเอลเผยโควิดสายพันธ์ุแอฟริกาใต้รอดจากวัคซีนไฟเซอร์ได้ 

     นกัวิจยัจากอิสราเอลเปิดเผยผลการศึกษาที่ระบุวา่ ไวรัสโควิด-19 สายพนัธ์ุที่พบในแอฟริกาใตส้ามารถรอดพน้จากวคัซีนป้องกนัโค
วิด-19 ของไฟเซอร์-บิออนเทคได ้อยา่งไรกดี็ ผลการศึกษาดงักล่าวยงัตอ้งรอการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง  คณะนกัวิจยั
จากมหาวิทยาลยัเทลอาวีฟและคลาลิท (Clalit) ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ใหบ้ริการดา้นสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอล ไดศ้ึกษากลุ่มตวัอยา่ง
เกือบ 400 คน ซ่ึงมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก หลงัจากไดรั้บวคัซีนของไฟเซอร์แลว้อยา่งนอ้ยหน่ึงโดส โดยเปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอยา่ง
อีกหน่ึงกลุ่มที่มีจ  านวนเท่ากนั ซ่ึงติดเช้ือโควิด-19 แต่ไม่ไดรั้บวคัซีน  กลุ่มนกัวิจยัระบุในรายงานวา่ ความชุกของเช้ือไวรัสโควิดสายพนัธ์ุ
แอฟริกาใต ้หรือที่เรียกว่า B.1.351 ในกลุ่มผูป่้วยท่ีฉีดวคัซีนครบทั้งสองโดสนั้น มีปริมาณสูงกว่าผูท่ี้ไม่ไดรั้บวคัซีนถึง 8 เท่า โดยขอ้มูลน้ี
ไดเ้ผยแพร่ทางออนไลน์เม่ือสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา บ่งช้ึว่าเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุ B.1.351 สามารถเลด็รอดจากประสิทธิภาพการป้องกนัของ
วคัซีนไดม้ากกว่าสายพนัธ์ุดั้งเดิม  ศาสตราจารยอ์าดี สเทิร์น หวัหนา้นกัวิจยัใหส้ัมภาษณ์กบัเวบ็ไซตข์่าวออนไลน์ เดอะ ไทมส์ ออฟ 
อิสราเอล ว่า "จากตวัอยา่งในคนทัว่ไป เราเคยคาดกนัว่าน่าจะพบผูติ้ดเช้ือไวรัสสายพนัธ์ุแอฟริกาใตห้น่ึงราย แต่กลบัพบถึง 8 ราย" ซ่ึง
บ่งช้ีว่า "วคัซีนมีประสิทธิภาพลดลง แต่กต็อ้งมีการวิจยัเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดจ้  านวนท่ีแทจ้ริง"   
      ขอ้มูลดงักล่าวมีข้ึน ในช่วงเวลาท่ีทัว่โลกกงัวลว่า เช้ือโควิด-19 กลายพนัธ์ุท่ีมีศกัยภาพแพร่เช้ือไดง่้ายกว่า อาจส่งผลใหค้วามคืบหนา้ท่ี
จะหยดุย ั้งการระบาดทัว่โลกตอ้งล่าชา้ออกไป เพราะผลการศึกษาต่างๆ พบว่าเช้ือท่ีกลายพนัธ์ุนั้นท าใหป้ระสิทธิภาพการป้องกนัของ
วคัซีนลดลง 

 
 

ฟิลิปปินส์ 
 
 

สหรัฐ-ฟิลิปปินส์เปิดฉากซ้อมรบ 2 สัปดาห์ ขณะสถานการณ์ทะเลจีนใต้ยงัตึงเครียด 

      กองทพัฟิลิปปินส์และสหรัฐจะเร่ิมการฝึกซ้อมทางการทหารประจ าปีร่วมกนัเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในวนัน้ี ท่ามกลางความตึงเครียด
ในทะเลจีนใต ้  พลโทคิริลิโต โซเบจานา แห่งกองทพัฟิลิปปินส์กล่าวว่า ทหารฟิลิปปินส์กว่า 1,000 นายและทหารสหรัฐ 700 นายจะเขา้
ร่วมในการฝึกซ้อม โดยเป็นการฝึกซ้อมที่มีขนาดเลก็กว่าเม่ือเทียบกบัการฝึกซ้อมก่อนหนา้ เน่ืองจากความกงัวลเกี่ยวกบัการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  โฆษกกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า นายลอยด ์ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ และนายเดลฟิน ลอเรนซานา 
รัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์ ไดห้ารือกนัทางโทรศพัทเ์กี่ยวกบัสถานการณ์ในทะเลจีนใต ้ซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ที่กองเรือทหารของจีน
รุกเขา้ไปในแนวปะการังวิธซันเม่ือไม่นานมาน้ี  ในระหว่างการสนทนาคร้ังน้ี นายออสตินไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าคญัของการสานต่อ
ขอ้ตกลงว่าดว้ยการใชฐ้านทพัฟิลิปปินส์ของกองทพัสหรัฐ (Visiting Force Agreement ? VFA) เม่ือปี 2541 ที่จะท าการฝึกซ้อมรบร่วมกนั
ระหว่าง 2 ประเทศ ขณะท่ีนายลอเรนซานา ขอใหน้ายออสตินช่วยเหลือในการส่งมอบวคัซีนโมเดอร์นาท่ีฟิลิปปินส์สั่งซ้ือ   

 
 

อินเดีย 

อินเดียแซงหน้าบราซิลเป็นประเทศติดเช้ือโควิดสูงอันดับ 2 ของโลก 

       กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยในวนัน้ีว่า ในช่วง 24 ชัว่โมงท่ีผ่านมา พบผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 168,912 ราย 
ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเช้ือพุ่งข้ึนแตะ 13,527,717 ลา้นราย และแซงหนา้บราซิลข้ึนเป็นประเทศทีมียอดผูติ้ดเช้ือโควิด-19 สูงสุดเป็นอนัดบั 2 

ของโลกรองจากสหรัฐ ขณะเดียวกนั อินเดียพบผูเ้สียชีวิตเพิ่มอีก 904 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตเพิ่มข้ึนเป็น 170,179 ราย   

      ทั้งน้ี นบัเป็นวนัท่ี 6 ติดต่อกนัท่ีจ านวนผูติ้ดเช้ือรายวนัในอินเดียเพิ่มข้ึนมากกว่า 100,000 ราย  รายงานระบุวา่ จ  านวนผูติ้ดเช้ือรายใหม่
ในอินเดียท่ีมีการรายงานในวนัน้ี ถือเป็นจ านวนผูติ้ดเช้ือรายวนัท่ีสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ขณะที่
จ  านวนผูเ้สียชีวิตถือเป็นสถิติเพิ่มข้ึนรายวนัสูงท่ีสุดในปีน้ี 

ข่าวสารประกอบการลงทุน 
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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% 

 USA 19.30 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 

 USA 21.00 ดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค ม.มิชิแกน 
 89.0 84.9 



 

  เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพือ่เป็นขอ้มูลให้กบัลูกคา้ของบริษทั จแีคป จ ากดัเทา่นั้น มิไดเ้ป็นการช้ีน าหรือเสนอแนะหรือเชิญชวน เพื่อการซ้ือหรือขายทองค า ผูอ่้านควรตดัสินใจซ้ือขายทองค า โดยใชว้ิจารณญาณ
ของตนเอง บริษทั จแีคป จ ากดัรวมทั้งพนกังานของบริษทัฯปราศจากความรับผดิในความเสียหายอนัเกดิจากการใชข้อ้มูลในรายงานน้ีไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งหมด หรือบางส่วน 
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หมายเหตุ:  เคร่ืองหมายท่ีปรากฏแสดงถึงปัจจยัขา่วท่ีมีผลต่อราคาทองค าดงัน้ี  ปัจจยัขา่วท่ีเป็นบวก            ปัจจยัข่าวท่ีเป็นลบ          ปัจจยัท่ีไม่แน่นอน   


