
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าเผชิญแรงขายท าก าไรบา้ง โดยมีจังหวะร่วงแตะ Low ช่วงเชา้นีบ้ริเวณ 1,831 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากวานนีร้าคาขึน้ไประดบัสงูสดุใน
รอบ 3 เดือนครัง้ใหม่บริเวณ 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์ ขณะท่ีดัชนีดอลลารฟ้ื์นเล็กนอ้ยมาท่ี 90.23 ฟ้ืนจากระดับต ่าสุดวานนีบ้ริเวณ 90.042 ซึ่งเป็นระดับ
ต ่าสดุนับตัง้แต่วนัท่ี 25 ก.พ.  อย่างไรก็ดี แนวโนม้ดอลลารย์งัคงมีทิศทางอ่อนค่า ท่ามกลางปัจจัยกดดนัโดยเฉพาะคาดการณ์ของตลาดว่า FED จะยงัไม่ขึน้
ดอกเบีย้ไปจนกระทั่งสิน้ปี 2565   นอกจากนี ้สกุลเงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้อ่อนค่าจากผลกระทบดา้นความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและปริมาณหนีท่ี้ก าลงั
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ ขณะที่นูเรียล รูบินี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ Roubini Macro Associates และยงัเป็นศาสตราจารยด์า้นธุรกิจเศรษฐกิจจากมหาวิทยาลยั
นิวยอรก์ อธิบายว่า มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรฐับาลโจ ไบเดนของสหรฐั  ท าใหค้่าเงินดอลลารต์อ้งอ่อนค่าลงอย่างช่วยไม่ได ้ อย่างไรก็ ดี ระยะสัน้ราคา
ทองค าเริ่มชะลอการปรบัขึน้ คาดว่านักลงทุนรอดูขอ้มูลเงินเฟ้อสหรฐั ทั้งในส่วนของตัวเลข  CPI และ PPI  ซึ่งจะเปิดเผยในช่วงสปัดาหนี์ ้ในการพิจารณา
ทิศทางเงินเฟ้อ เพื่อประเมินการเขา้ลงทนุทองค าเพิ่มเติม  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาทองค าพยายามทรงตวัเคลื่อนไหวในกรอบ จับตาโซนแนวรบั 
1,820-1,815 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ มีแนวโน้มขึน้ทดสอบแนวต้าน 1,845-1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถ้าไม่
สามารถผ่านแนวตา้นแรกได ้จะเกิดแรงขายออกมา โดยมีแนวรบัส าคญัอยู่บริเวณ 1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์ ส  าหรบักลยทุธก์ารลงทุน แนะน าเขา้ซือ้ในบริเวณ 
1,815-1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทุนหากราคาหลุด 1,799 ดอลลารต์่อออนซ)์ และเมื่อราคาปรบัตวัขึน้ทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหาก
ราคาทองค าไม่ผ่าน 1,845-1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                     อาจรอเปิดสถานะซือ้เมื่อราคาอ่อนตัวลงมา

ใกล้ 1,820-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 

1,799 ดอลลารต์่อออนซ)์ ทยอยปิดสถานะซื้อเพ่ือท าก าไร

หากราคาทองค าไม่ผ่าน 1,845-1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 พฤษภาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
11/05/2564 11:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,834.90 1,836.08 1.18 0.06 

Spot Silver ($) 27.29 27.34 0.05 0.18 

เงนิบาท (฿/$) 31.10 31.08 -0.02 -0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,000 27,000 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.24 67.80 -0.44 -0.64 

ดชันดีอลลาร ์ 90.28 90.25 -0.03 -0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.2132 1.2142 0.00 0.08 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

      1,815    1,799  1,782 

      1,847    1,860  1,876 

 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าลบตามดาวโจนส ์นักลงทุนขายหุ้นเทคโนฯหลังวิตกเงินเฟ้อ  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีป้รบัตวัลง หลงัไดร้บั
แรงกดดนัจากตลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดร่วงลงเมื่อคืนนี ้เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อไดผ้ลักดนัใหน้ักลงทุนเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี ดชันี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 28,705.95 จุด รว่งลง 812.39 จุด หรือ -2.75% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 27,982.21 จุด 
ลดลง 613.45 จุด หรือ -2.15% นักวิเคราะหก์ล่าวว่า ความกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัท าใหน้ักลงทุนเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี และหนัไปซือ้
หุน้วฏัจักร (Cyclical Stocks) หรือหุน้ท่ีคาดว่าจะไดป้ระโยชนจ์ากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ เช่น หุน้กลุ่มอตุสาหกรรม นักลงทนุจับตาการเปิดเผยดชันี 
CPI ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีส  าคญัในวนัพธุนี ้โดยหากดชันี CPI ของสหรฐัขยายตวัมากกว่าคาด ก็อาจท าใหเ้ฟดชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน 
ดว้ยการลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ จากปัจจุบนัท่ีเฟดท า QE อย่างนอ้ย 1.2 แสน
ลา้นดอลลาร/์เดือน 

• (-) ผลวิจัยชีวั้คซีนไฟเซอรป้์องกันอาการรุนแรงในผู้ติดโควิดสายพันธุอ์ังกฤษ-แอฟริกาใต้ได้ หนงัสือพิมพเ์ซาธ ์ไชน่า มอรน่ิ์ง โพสตร์ายงานว่า 
ผลการศึกษาการใชง้านจริง (Real-World Study) ท่ีไดร้บัการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของกาตารพ์บว่า วคัซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ของ
บริษัทไฟเซอรแ์ละบิออนเทคนั้น สามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงในกลุ่มผู้ติดเชือ้โควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษและแอฟริกาใต้ได้ดี แต่ยังมี
ประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชือ้ ผลวิจัยท่ียื่นต่อวารสารการแพทยนิวอิงแลนด ์(NEJM) ไดร้บัการเผยแพร่ออกมาในขณะท่ี
นักวิทยาศาสตรท์ั่วโลกต่างพยายามท าความเขา้ใจว่า วคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ได้
มากเท่าใด เนื่องจากเชือ้สายพันธุใ์หม่นัน้เกิดขึน้หลงัจากมีการพัฒนาวคัซีนแลว้ โดยนักวิจัยไดท้ าการวิเคราะหข์้อมลูดงักล่าวในขณะท่ีเชือ้โควิด-19 
สายพันธุใ์หม่ 2 สายพันธุ ์ไดแ้ก่ B.1.1.7 ท่ีพบครัง้แรกในองักฤษ และ B.1.351 ท่ีพบครัง้แรกในแอฟริกาใต ้ก าลังมีการแพร่ระบาดมากขึน้ในกาตาร ์
ผลวิจัยท่ีจัดท าขึน้ระหว่างช่วงท่ีเชือ้โควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ก าลงัแพรร่ะบาดระบุว่า วคัซีนของไฟเซอรแ์ละบิออนเทคมีประสิทธิภาพมากถึง 97.4% ใน
การป้องกันไม่ใหเ้กิดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตในผูต้ิดเชือ้โควิด-19 อย่างไรก็ดี วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพเพียง 75% ในการป้องกันการติดเชือ้
สายพันธุ ์B.1.351 หรือลดลงราว 20% จากตวัเลขในผลวิจัยท่ีไม่ไดเ้จาะจงหาขอ้มูลของเชือ้โควิด-19 สายพันธุด์ังกล่าวโดยเฉพาะ ทัง้นี ้การทดลอง
ทางการแพทยท่ี์จดัท าขึน้ก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด-19 สายพนัธุใ์หม่นัน้พบว่า วคัซีนของไฟเซอรแ์ละบิออนเทคมีประสิทธิภาพถึง 95% ใน
การป้องกันการติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 โดยไดข้อ้มลูจากการใชง้านจริงในอิสราเอลช่วยสนับสนุน ซึ่งระบุว่าวคัซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 92% ในการ
ป้องการกนัการติดเชือ้ 

• (+/-) จีนพบผู้ติดไวรัสโควิดสายพันธุอ์ินเดียในประเทศ แต่เชื่อมั่นควบคุมได้ ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรคของจีน เปิดเผยในรายงานประจ า
สปัดาหว่์า จีนพบผูต้ิดไวรสัโควิด-19 สายพนัธุอ์ินเดีย (B.1.617) แลว้ในบางเมือง โดยเคสท่ีระบุในรายงานนัน้เป็นชายชาวจีน 3 ราย ซึ่งขึน้เครื่องบิน
จากอินเดีย แวะพกัท่ีเนปาล 2 วนั ก่อนท่ีจะขึน้เครื่องบินเดินทางเขา้เมืองฉงชิ่งของจีนเมื่อวนัท่ี 21 เม.ย.ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ทางศูนยค์วบคุมและป้องกัน
โรคของจีนคาดว่า น่าจะมีผูต้ิดไวรสัสายพันธุด์ังกล่าวหลดุรอดเขา้จีนมากขึน้ แต่ก็มั่นใจว่าจะไม่แพร่ระบาดอย่างหนักเพราะจีนมีมาตรก ารควบคุม
ป้องกันอย่างเขม้งวด ล่าสดุ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ยกใหไ้วรสัโควิด-19 สายพนัธุอ์ินเดีย (B.1.617) เป็นไวรสั "สายพนัธุท่ี์สรา้งความวิตกกงัวล" 
ซึ่งบ่งชีว่้าไวรสัดงักล่าวไดก้ลายเป็นภยัคุกคามต่อสขุภาพในระดบัโลก WHO ระบุว่าไวรสัโควิด-19 สายพนัธุอ์ินเดียมีการแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าไวรสั
สายพนัธุด์ัง้เดิม และมีหลกัฐานแสดงว่าไวรสัดงักล่าวสามารถหลบเลี่ยงวคัซีน 

• (+/-) ดอลลารเ์คลื่อนไหวกรอบบน 108 เยน นักลงทุนรอดูข้อมูล CPI สหรัฐ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัเคลื่อนไหวอยู่บริเวณกรอบบน 108 เยน 
ขณะท่ีนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูขอ้มูลดัชนีราคาผูบ้ริโภคของสหรฐั ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์
เคลื่อนไหวท่ี 108.88-108.92 เยน เทียบกบั 108.78-108.88 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 108.91-108.93 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อ
วานนี ้

 
 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 10 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix  21.0** 13.1 

วนัองัคารท่ี 11 พ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   0.9%** 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   6.8%** 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 ้
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