
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าช่วงเชา้วนัจนัทรล์ดช่วงบวกลงเล็กนอ้ยจากระดบัสูงสุดที่ท  าไวว้นัศุกรบ์ริเวณ 1,843.04 ดอลลารต์่อออนซ ์  ย่อลงมาแถว 1,833 ดอลลารต์่อออนซช์่วง
เชา้นีจ้ากแรงขายท าก าไร  แต่ปัจจัยพืน้ฐานเขา้มาหนนุมากขึน้ โดยเฉพาะตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรในเดือนเม.ย.ต ่ากว่าที่คาดการณไ์วอ้ย่างมาก ท าใหน้ักลงทุน
คาดการณว์่า FED จะยงัไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในเรว็ๆนี ้ ขณะที่ อตัราผลตอบแทนที่แทจ้ริง (Real Yield) 10 ปีสหรฐั ติดลบหนกัขึน้มาอยู่ที่ -0.89%  ซึ่งเป็นปัจจยั
ส าคญัที่หนุนราคาทองค า นอกจากนี ้การที่รฐับาลสหรฐัขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึน้ยิ่งท าใหห้ลายประเทศมองเห็นความเป็นไปไดท้ี่สกุลเงินดอลลารส์หรฐัจะอ่อนค่าลง
มากกว่าเดิม โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยขอ้มูลสดัส่วนทุนส ารองระหว่างประเทศว่า สัดส่วนทุนส ารองดังกล่าวในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐั
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีที่แลว้ ลดลงแตะระดบัต ่าสดุ  ดา้นรสัเซียเริ่มขายสินทรพัยต์่างๆในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั หลงัจากรฐับาลสหรฐัประกาศคว ่าบาตรทางเศรษฐกิจ
รสัเซียเพ่ือลงโทษที่รสัเซียผนวกไครเมีย ส่วนตุรกีและบราซิลก็เร่ิมปฏิเสธการลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัดว้ยเช่นกันในช่วงสองสามปีมานี ้ อีกทัง้เร่ิมเห็นปัจจัยส าคญัที่
เขา้มาหนนุราคาทองค าจาก กระแสเงินทุนไหลออกจาก SPDR ชะลอตวัลง และเร่ิมกลบัมาเขา้ซือ้ โดยสปัดาหท์ี่ผ่านมา SPDR มีการซือ้ทองค าเพิ่มประมาณ 8 ตนั ส่งผล
ใหมี้มมุมองเชิงบวกมากขึน้ต่อทิศทางราคาทองค า  ดา้นแนวโนม้ Gold Spot ราคาปรบัตวัขึน้ในช่วงที่ผ่านมาแลว้ระดบัหนึ่ง ประกอบกับมีแรงขายท าก าไรสลบัเขา้มาบา้ง 
แต่หากราคาทองค ายังสามารถยืนเหนือแนวรบัโซน 1,815 ดอลลารต์่อออนซ ์แสดงว่าราคาพยายามทรงตัวรกัษาระดับไวแ้ละมีแนวโนม้ดันขึน้สู่บริเวณ 1,843-1,847 
ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึน้ไป ตอ้งระวงัแรงขายท าก าไรที่จะออกมา ซึ่งหากผ่านแนวตา้นแรกได ้ประเมินแนวตา้นถดัไปที่  1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
แนะน ากลยุทธก์ารลงทุน หาจังหวะการเปิดสถานะซือ้ โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,815-1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์และตัดขาดทุนหากหลุด 1,799 ดอลลารต์่อออนซล์งมา และ
ส าหรบันกัลงทนุที่ถือสถานะซือ้อยู่ แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตัง้แต่ราคา 1,847-1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                       เก็งก ำไรระยะสั้นตำมกรอบรำคำ เปิดสถำนะซื้อ

หำกรำคำสำมำรถยืนเหนือ 1,815 ดอลลำร์ต่อออนซ์ได้และให้

ทยอยขำยท ำก ำไรหำกรำคำยังไม่ยืน เหนือโซน 1,843-1,847 

ดอลลำรต์่อออนซ ์หำกผ่ำนได้ถือสถำนะซือ้ต่อ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พฤษภำคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
10/05/2564 12:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,831.12 1,833.94 2.82 0.15 

Spot Silver ($) 27.43 27.67 0.24 0.87 

เงนิบาท (฿/$) 31.04 31.15 0.11 0.34 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,900 27,000 100 0.37 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.20 68.61 0.41 0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 90.20 90.26 0.06 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.2160 1.2157 0.00 -0.02 

ท่ีมำ : Aspen 

 

 

      1,815    1,799  1,782 

      1,847    1,860  1,876 

 

 



 

 

• (+)  ดอลลำร์อ่อนค่ำแตะ 108 เยน เหตุตลำดผิดหวังตัวเลขจ้ำงงำนสหรัฐ ดอลลารอ์่อนค่าแตะกรอบบนของ 108 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี ้โดยในช่วงแรกของการซือ้ขายนัน้ ดอลลารป์รบัตวัลงแตะกรอบล่างของ 108 เยน เนื่องจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขการจา้ง
งานเดือนเม.ย.ออกมาต ่ากว่าคาด ก่อนท่ีจะไดร้บัแรงซือ้ซึ่งช่วยหนุนใหด้อลลารด์ีดตัวขึน้แตะกรอบบนของ 108 เยน หลงักลุ่มผูน้  าเขา้ในญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้
ซือ้เงินดอลลารเ์พื่อน าไปช าระบญัชี กระทรวงแรงงานสหรฐัรายงานเมื่อวนัศุกรว่์า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 266,000 ต  าแหน่ง
ในเดือนเม.ย. ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดไวว่้า อาจเพิ่มขึน้ 1,000,000 ต  าแหน่ง ส่วนอตัราการว่างงานเพิ่มขึน้สู่ระดบั 6.1% ในเดือนเม.ย. สวนทางกบัท่ี
นกัวิเคราะหค์าดไวว่้า อาจลดลงสู่ระดบั 5.8% 

• (+)  ศก.เกิดใหม่เมิน'ดอลลำรส์หรัฐ'เป็นทุนส ำรองฯต่ำงประเทศ ศก.เกิดใหม่เมิน'ดอลลารส์หรฐั'เป็นทุนส ารองฯต่างประเทศ ขณะสถานการณ์
โดยรวมของตลาดในปัจจุบนั ท าใหห้ลายคนมองเห็นความเป็นไปไดท่ี้สกุลเงินดอลลารส์หรฐัจะอ่อนค่าลงมากกว่าเดิม  เงินดอลลารส์หรฐัท่ีเคยฉาย
แสงสดใสในฐานะสกุลเงินหลกัท่ีเป็นทุนส ารองเงินเงินตราต่างประเทศของบรรดาประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โดยเฉพาะจีน และรสัเซีย เริ่มคลายมนต์
ขลงัและการท่ีรฐับาลสหรฐัขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึน้ยิ่งท าใหธ้นาคารกลางของประเทศทัง้2 และอีกหลายประเทศหนัไปถือครองสกุลเงินยูโร เยน 
และทองค าแทนเงินดอลลารส์หรฐักันมากขึน้ โดยสัดส่วนของเงินดอลลารส์หรฐัในกองทุนส ารองฯทั่วโลกลดลงเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกันในปี 2563 อยู่ท่ี 
59% จาก 60.5% ในไตรมาสท่ี 3 ถือเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 25ปี  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เปิดเผยข้อมูลสัดส่วนทุนส ารอง
ระหว่างประเทศว่า สัดส่วนทุนส ารองดังกล่าวในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐัในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีท่ีแลว้ ลดลงแตะระดับต ่าสดุ อย่างไรก็ตาม เงิน
สกุลดอลลารย์ังคงเป็นสกุลเงินยอดนิยมและมีสัดส่วนมากท่ีสุดในทุนส ารองเงินตราของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก โดย“เอ็ดเวิรด์ โมยา” 
นกัวิเคราะหต์ลาดอาวโุสจาก โอเอเอ็นดีเอ แพลตฟอรม์ซือ้ขายเงินตราต่างประเทศออนไลน ์มีความเห็นว่า สถานการณโ์ดยรวมของตลาดในปัจจุบัน 
ท าใหห้ลายคนมองเห็นความเป็นไปไดท่ี้สกลุเงินดอลลารจ์ะอ่อนค่าลงมากกว่าเดิม ในช่วงไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา เงินดอลลารป์รบัตวัลดลงถึง 4% ก่อนท่ี
จะขยบัฟ้ืนขึน้มาไดใ้นช่วงไตรมาสแรกของปีนีท่ี้ประมาณ 3.5% ถือเป็นผลงานท่ีดีท่ีสดุนับตัง้แต่เดือนมิ.ย. ปี 2561 ส  าหรบัทุนส ารองระหว่างประเทศ 
เป็นสินทรพัยท่ี์บรรดาธนาคารกลางต่างๆ หลายแห่งทั่วโลกถือครองไวใ้นรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มีไวเ้พื่อรองรบัระดบัหนี้ สินของ
ประเทศเป็นหลกั และบางครัง้ธนาคารกลางก็ใชเ้งินส ารองระหว่างประเทศเพื่อสนบัสนุนเงินทุนของรฐับาล 

• (+) "ฟอซี" ชีย้อดผู้เสียชีวิตจำกโควิดในสหรัฐอำจสูงกว่ำที่รำยงำน  นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานเฉพาะกิจดา้นการ
ควบคมุโรคโควิด-19 ของท าเนียบขาวเปิดเผยว่า จ านวนผูเ้สียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรฐันัน้ อาจสงูกว่าท่ีมีการรายงานในขณะนี ้นายแพทยฟ์อซีก
ล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการ "Meet The Press" ของสถานนีโทรทัศน์ NBC เมื่อวานนี ้โดยกล่าวว่า "แบบจ าลองระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตมีอยู่สูงถึง 
900,000 ราย น่ีเป็นตวัเลขท่ีมากกว่าท่ีผมคิดไวเ้ล็กนอ้ย แต่บางทีแบบจ าลองพวกนีก้็อาจถูกตอ้งเมื่ออยู่ในระบบออนไลน ์แต่บางครัง้ก็คลาดเคลื่ อน
ได"้ "แต่ผมคิดว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดซึ่งนับไดต้  ่ากว่าความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องท่ีน่าสงสยั สิ่งท่ีบอกเรานัน้เป็นสิ่งที่เรารูอ้ยู่แลว้ ตอนนีเ้ราอยู่ในช่วง
ของโรคระบาดครั้งประวัติศาสตร ์เช่นเดียวกับโรคระบาดท่ีเกิดขึน้ในรอบหลายรอ้ยปีท่ีเราไม่เคยพบมาก่อน" นายแพทย์ฟอซีกล่าว ก่อนหน้ านี ้
นายแพทยฟ์อซีกล่าวว่า ผูท่ี้เคยมีประวตัิติดเชือ้โควิด-19 และไดร้บัการฉีดวคัซีนในภายหลงันัน้ อาจสามารถป้องกนัไวรสักลายพนัธุไ์ดด้ีมากขึน้ 

• (+/-) อินเดียอนุมัติใช้ยำใหม่รักษำโควิด-19 กรณีฉุกเฉิน ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า หน่วยงานควบคุมยาของอินเดีย (ดีซีจีไอ) อนุมตัิการ
ใชย้า “2-ดีออกซี-ดี-กลูโคส” (2-deoxy-D-glucose) หรือ “2-ดีจี” (2-DG) เพื่อรกัษาผูป่้วยโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉิน ยาดังกล่าวไดร้บัการพัฒนาโดย
สถาบนัเวชศาสตรนิ์วเคลียรแ์ละสหเวชศาสตร ์(ไอเอ็นเอ็มเอเอส) ซึ่งเป็นหอ้งปฏิบัติการขององคก์ารวิจัยและพัฒนากลาโหมของอินเดีย (ดีอารด์ีโอ) 
รว่มกบับริษัทด็อกเตอรเ์รดดีส ์แลบบอราทอรีส ์ซึ่งเป็นบริษัทเภสชัภณัฑส์ญัชาติอินเดีย กระทรวงกลาโหมแถลงว่า “ผลการทดลองทางคลินิกแสดงให้
เห็นว่า ตัวยาดังกล่าวมีส่วนช่วยใหผู้้ป่วยในโรงพยาบาลฟ้ืนตัวไดเ้ร็วขึ ้น ลดการพึ่งพาออกซิเจน โดยผู้ป่วยโรคโควิด-19 จ านวนมากท่ีได้รบัตัวยา
ดงักล่าวและมีผลการตรวจโรคออกมาเป็นลบ ยาตวันีจ้ึงจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อผูป่้วย” กระทรวงกลาโหมระบุว่า “ยาตวันีจ้ะรวบรวมเซลล์ ท่ีติด
เชือ้ไวรสัเขา้ดว้ยกนั และป้องกนัไม่ใหไ้วรสัเติบโตดว้ยการยบัยัง้การสงัเคราะหไ์วรสัและการผลิตพลงังานของไวรสั”  

 
 

ทีม่ำ: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 10 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   14.9 13.1 

วนัองัคารท่ี 11 พ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   1.0% 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   6.5% 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   68.0 66.3 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   72.0 70.7 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   100.7 98.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.50M 7.37M 

วนัพธุท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งตน้   -1.6% 1.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   0.8% -1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนเม.ย.   0.3% 0.3% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -8.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 พ.ค. ทัง้วนั ฝรั่งเศส French Bank Holiday : Ascension Day   - - 

 ทัง้วนั เยอรมน ี German Bank Holiday : Ascension Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   500K 498K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนเม.ย.   0.4% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   0.3% 1.0% 

วนัศุกรท่ี์ 14 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.8% 8.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   1.0% 9.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.2% 1.4% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือน   75.3% 74.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   90.2 88.3 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 3.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมี.ค.   0.3% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา  forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 07 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

