
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
06/05/2021 11:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,786.11 1,788.39 2.28 0.13 

Spot Silver ($) 26.44 26.48 0.04 0.15 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,340 26,540 200 0.76 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,310 26,540 230 0.87 

Gold Online Futures (GOM21) 1,781.70 1,790.50 8.80 0.49 

Silver Futures (SVFM21)  26.58 26.63 0.05 0.19 

ดชันดีอลลาร ์ 91.26 91.33 0.06 0.07 

เงนิบาท (฿/$) 31.13 31.20 0.07 0.21 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาทองค าปรับตัวลงมาพอเข้าใกล้โซนแนวรับ 1,771 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์มีแรงดีดกลับสั้นๆ เบือ้งต้นราคามีการเคลื่อนไหวแกว่งตัวใน
กรอบอาจต้องระวังแรงขายกลับลงมาอีกครัง้ หากราคายังไม่มีแรงซือ้
มากพอหรือมีปัจจัยใหม่มาดันราคาขึน้ โดยประเมินแนวตา้นท่ี 1,799 
ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
การเข้าซือ้ยังคงเนน้การเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตัว โดยเขา้ซือ้
เมื่อราคาปรบัตัวลงมาในบริเวณแนวรบั 1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัด
ขาดทุน 1,771 ดอลลารต์่อออนซ)์ ขณะท่ีการขายท าก าไรอาจพิจารณา
ในโซน 1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
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สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้ปรบัตวัขึน้ทดสอบระดบัสูงสดุบริเวณ 1,790.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่ระดบัต ่าสุดของวนัท าไวบ้ริเวณ 1,782.13 ดอลลารต์่อออนซ ์มีปัจจัยหนนุเพ่ิม
เขา้มาหลงัจากวานนีส้หรฐัเปิดเผย การจา้งงานของภาคเอกชนสหรฐัจาก ADP ที่ออกมาแย่เกินคาด ช่วยชะลอการแข็งค่าของดอลลาร ์และหนุนราคาทองค าไว ้นอกจากนี ้ทองค า
ไดร้บัปัจจัยหนนุจาก กลุ่มประเทศ G7 ออกแถลงการณร์ว่มหลงัการประชมุรฐัมนตรีต่างประเทศเป็นเวลา 3 วนั ณ กรุงลอนดอนสิน้สดุลง โดยระบุว่า จะเพ่ิมมาตรการกดดนัรฐับาล
จีนจากประเด็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนและการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนที่เป็นไปในเชิงบีบบงัคบั นอกจากนีก้ลุ่มประเทศ G7 ยงัไดส้่งสญัญาณใหก้ารสนับสนุนไตห้วนั
ดว้ย สะทอ้นความขัดแยง้ระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองค า แต่การปรบัตวัขึน้ของราคาทองค าอยู่ในระดับจ ากัด เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการเขา้ซือ้ทองค า 
ก่อนที่จะมีการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรจากกระทรวงแรงงานสหรฐั เพ่ือประเมินทิศทางอีกครัง้ ขณะที่วนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผย จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน
รายสปัดาห,์ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้ และประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้ของสหรฐั เพ่ือชีน้  าทิศทางราคาทองค าในระยะสัน้ 

     1,771   1,756 1,741 

      1,799   1,816 1,831 
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• (+) ผู้เชี่ยวชาญเตือน หากสหรัฐฯ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ถึง 80% อาจเสี่ยงเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในฤดูหนาวนี้  ผูเ้ชี่ยวชาญ
บางคนเตือนว่า หากสหรฐัฯ ไม่สามารถกระจายวัคซีนจนสรา้งภูมิคุม้กันในหมู่ประชาชนไดถ้ึง 80% อาจมีความเสี่ยงท่ีสหรฐัฯ จะเผชิญการระบาด
ระลอกใหม่ของโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาวนี ้ ดร.พอล ออฟฟิต ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นวคัซีนของสหรฐัฯ ใหส้มัภาษณ์กับ เจค แทปเปอร ์ของสถานี โทรทศัน ์
CNN ชีว่้า ประชากร 80% ของประเทศจ าเป็นตอ้งมีภูมิตา้นทานไวรสัเพื่อป้องกันการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19  ดร.ออฟฟิต ซึ่งปัจจุบันเป็น
ผูอ้  านวยการศูนยศ์ึกษาวัคซีนแห่งโรงพยาบาลเด็กฟิลาเดลเฟีย และสมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาด้านวัคซีนขององคก์ารอาหารและยาสหรฐั ฯ 
(FDA) กล่าวว่า ภูมิคุม้กันสามารถสรา้งไดผ้่านการฉีดวคัซีนร่วมกับการติดเชือ้ตามธรรมชาติ  ค าเตือนของ ดร.ออฟฟิต สอดคลอ้งกับ ดร.ลีนา เวน  ท่ี
ปรกึษาทางการแพทยข์อง CNN ท่ีกล่าวไวก้่อนหนา้นีว่้า เธอกังวลว่าสหรฐัฯ จะสรา้งภูมิคุม้กันหมู่ไม่ทันภายในฤดูใบไมร้่วงปีนี้   “จากนั้นพอถึงฤดู
หนาวจะเกิดการระบาดใหม่ครัง้ใหญ่ ซึ่งในเวลานัน้อาจมีไวรสัหลายสายพนัธุท่ี์มาจากประเทศอื่นๆ และเราอาจตอ้งเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งห มดอีก
ครัง้”  ทัง้นีผู้เ้ชี่ยวชาญประมาณการว่า การสรา้งภูมิคุม้กนัหมู่ใหส้  าเรจ็ไดน้ัน้ ประชากรสหรฐัฯ จ านวนระหว่าง 70-85% จ าเป็นตอ้งมีภมูิตา้นทานไวรสั
จากการฉีดวคัซีนหรือเคยติดเชือ้มาก่อนและรกัษาหาย เพื่อควบคุมการระบาดของไวรสั อย่างไรก็ตามปัญหาทา้ทายส าคญัในเวลานีก้็คือ ประชาก ร
จ านวนมากยงัไม่เต็มใจท่ีจะรบัวคัซีน  ลอเรน แอนเซล เมเยอรส์ ผูอ้  านวยการสมาคมสรา้งแบบจ าลองการระบาดของโควิด-19 แห่งมหาวิทยาลยัเท็ก
ซสัในเมืองออสติน มองว่ามีหลายปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสรา้งภูมิคุม้กันหมู่ใหถ้ึงเป้าหมาย หน่ึงในนั้นคือไวรสัระบาดเร็วเกินไป นอกจากนีย้ังมี
ไวรสัสายพนัธุอ์ื่นๆ ท่ีติดต่อกนัง่ายขึน้และท าใหป้ระสิทธิภาพวคัซีนลดลง ขณะเดียวกนัเด็กก็ยงัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซีน และยงัมีประชากรอีกราว 25% ท่ี
ลงัเลหรือปฏิเสธการฉีดวคัซีน 

• (+) G7 ออกแถลงการณ์ร่วมไล่บีจี้นประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน-บีบบังคับทางเศรษฐกิจ  กลุ่มประเทศ G7 ออกแถลงการณ์ร่วมหลังการ
ประชุมรฐัมนตรีต่างประเทศเป็นเวลา 3 วัน ณ กรุงลอนดอนสิน้สุดลง โดยระบุว่า จะเพิ่มมาตรการกดดันรฐับาลจีนจากประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนท่ีเป็นไปในเชิงบีบบงัคบั นอกจากนีก้ลุ่มประเทศ G7 ยงัไดส้่งสญัญาณใหก้ารสนบัสนนุไตห้วนั
ดว้ย 

• (-) ผลการศึกษาล่าสุดชีวั้คซีนไฟเซอร-์บิออนเทคป้องกันโควิดได้มากกว่า 95% ส านกัข่าวเอเอฟพีรายงานผลการศกึษาวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-
19 ของบริษัทไฟเซอร-์บิออนเทคซึ่งมีการเผยแพรใ่นวนันี ้(6 พ.ค.) ยืนยนัว่า วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ไดม้ากกว่า 95% 
อย่างไรก็ดี ผลการทดลองล่าสดุนีพ้บว่า ประสิทธิภาพในการป้องกนัไดล้ดลงอย่างมีนัยส าคญัเมื่อผูร้บัวคัซีนไดร้บัเพียงโดสเดียวจากทัง้หมดสองโดส
ตามค าแนะน า คณะผูท้  าการวิจัยจากหน่วยงานวคัซีนแห่งชาติของอิสราเอลระบุว่า ผลการศกึษาจากการใชง้านจริง (Real-World Study) ไดพ้ิสจูนใ์ห้
เห็นว่า การแพร่ระบาดอาจจะสิน้สดุลงหากโครงการฉีดวคัซีนทั่วโลกด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ผลการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นสาธารณสขุจากอิสราเอล ยัง
ระบดุว้ยว่า วคัซีนของไฟเซอร-์บิออนเทคมีประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคโควิด-19 แมใ้นผูส้งูอายท่ีุอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เสี่ยงต่อการแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโควิดกลายพนัธุจ์ากองักฤษ  

• (-) ซีอีโอ Pfizer เผย เตรียมขออนุญาตใช้วัคซีนต้านโควิด -19 ครอบคลุมเด็กอายุ 2-11 ปี เป็นกรณีฉุกเฉิน กันยายนนี้  วานนี้ (4 
พฤษภาคม) อัลเบิรต์ เบอรล์า ซีอีโอของผูผ้ลิตและพัฒนาวคัซีนตา้นโควิด -19 ท่ีจับมือกับพันธมิตร ผลิตวคัซีน Pfizer-BioNTech เตรียมยื่นเรื่องขอ
อนุญาตใชว้คัซีนตา้นโควิด-19 ส  าหรบัเด็กอายุ 2-11 ปี เป็นกรณีฉุกเฉิน (EUA) ต่อองคก์ารอาหารและยา หรือ อย. สหรฐัอเมริกา (FDA) ในเดือน
กันยายนปีนี ้นับเป็นความพยายามของทีมผูผ้ลิตและพัฒนาท่ีตอ้งการใชว้คัซีนตา้นโควิด-19 ใหค้รอบคลุมทุกช่วงอายุมากยิ่งขึน้  อีกทั้ง Pfizer ยัง
เตรียมยื่นเรื่องขออนุญาตใชว้คัซีนตา้นโควิด-19 ส  าหรบับุคคลอายุ 16-85 ปี เต็มรูปแบบในเดือนพฤษภาคมนี ้หลังจากไดร้บัอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นกรณี
ฉุกเฉินได้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2020 ท่ีผ่านมา ขณะท่ีวัคซีนต้านโควิด-19 ท่ีครอบคลุมเด็กท่ีอายุ 6 เดือนถึง2 ปี ก าลังอยู่ในช่วงศึกษาและทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภยั คาดจะยื่นเรื่องขออนญุาตใชเ้ป็นกรณีฉกุเฉินในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2021 นี ้
 

 
ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   66.2** 66.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   62.9** 63.3 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   60.5** 60.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย.   60.7** 64.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งเดือนมี.ค.   0.2%** -0.8% 

วนัองัคารท่ี 4 พ.ค. 01.20น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดลุการคา้เดือนมี.ค.   -74.4B** -71.1B 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   1.1%** -0.8% 

วนัพธุท่ี 5 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.00น. ไทย มติดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)    0.5%** 0.5% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   49.9** 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   50.5** 50.3 

 19.15น. สหรฐัฯ การจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.จาก ADP   742K** 517K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   64.7** 63.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   62.7** 63.7 

วนัพฤหสับดีที่ 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   540K 553K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   3.7% -4.2% 
 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   -0.8% 6.0% 

วนัศกุรท์ี่ 7 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.0% -0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   975K 916K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   5.7% 6.0% 
 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนมี.ค.   1.4% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 30 เมษายน 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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