
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
12/05/2021  12:18 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.10 1,830.84 -6.26 -0.34 

Spot Silver ($) 27.59 27.39 -0.20 -0.72 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,180 27,170 -10 -0.04 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,130 27,150 20 0.07 

Gold Online Futures (GOM21) 1,840.30 1,832.60 -7.70 -0.42 

Silver Futures (SVFM21)  27.58 27.51 -0.07 -0.25 

ดชันดีอลลาร ์ 90.17 90.37 0.20 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 31.15 31.22 0.07 0.22 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาทองค าพยายามทดสอบกรอบราคาดา้นบน แมว้่าจะเกิดแรงขายท าก าไร
สลับเขา้ แต่การอ่อนตัวลงยังคงจ ากัด  หากราคาพยายามยืน เหนือโซนแนวรบั 
1,820-1,817 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ท าใหร้าคายังคงมีโอกาสขยบัขึน้เพื่อทดสอบ
แนวตา้นบริเวณ 1,845-1,847 ดอลลารต์่อออนซอี์กครัง้ หากทะลุไปได ้แนวตา้น
ถดัไปจะอยู่ในโซน 1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์

 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
แนะน าเปิดสถานะซือ้ต่อหากราคาย่อตวัลงไม่หลดุแนวรบั 1,820-1,817 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ เพื่อลงทุนระยะสั้น (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,803 ดอลลารต์่อออนซ์) 
ทยอยปิดสถานะซือ้ท าก าไรหากราคาดีดตวัขึน้ไปไม่ผ่านแนวตา้น 1,845-1,847 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านได้สามารถถือต่อรอขายในโซน 1,860 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์
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สรุป  อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัฯ (บอนดย์ีลด)์ อายุ 10 ปี ฟ้ืนตวัเหนือ 1.6% สะทอ้นความวิตกเกี่ยวกับดชันีราคาผูบ้ริโภค (เงินเฟ้อ) ที่สงูขึน้  กดดัน
ราคาทองค าซึ่งไม่ใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ ส่งผลใหร้าคาทองค าชะลอการปรบัขึน้และเผชิญแรงขายสลบัออกมาในช่วงสัน้ สะทอ้นจากราคาวานนีร้ว่งลงไป
ท าระดบัต ่าสดุไวท้ี่ 1,817.85 ดอลลารต่์อออนซ ์ ก่อนจะมีแรงซือ้กลบัเขา้มาหนุนราคาดีดตวัขึน้อีกครัง้  ระยะสัน้ราคาอาจเคลื่อนไหวในกรอบเพื่อรอปัจจัยส าคญัใน
คืนนี ้นั่นคือการเปิดเผย ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ในช่วงเวลา 19.30 น. ซึ่งตวัเลขดงักล่าวเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อในภาคผูบ้ริโภคของสหรฐั  หากตวัเลขเงิน CPI ออกมา
สงูหรือสงูกว่าคาด คาดว่าบอนดย์ีลดจ์ะปรบัสงูขึน้ต่อได ้ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดนัราคาทองค า แต่หาก CPI ออกมาแย่กว่าคาดการณ์ของตลาด น่าจะท าใหบ้อนดย์ีลด์
ปรบัลดลง และหนนุราคาทองค าได ้ อย่างไรก็ตาม หากมองอีกดา้นหนึ่งจะพบว่า ทองค าเป็นสินทรพัยท์ี่ไดร้บัความสนใจในแง่ของการป้องกนัเงินเฟ้อ  หากเงินเฟ้อพุ่ง
แรงจริง ทองค าอาจไดร้บัแรงซือ้กลบัเขา้มาไดใ้นที่สดุ แต่คาดว่าการเปิดเผยตวัเลขคืนนีจ้ะส่งผลใหร้าคาทองค าผนัผวนได้ 

      1,817    1,803  1,786 

      1,847    1,860  1,876 
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• (+) เฟดเผยตัวเลขจ้างงานสหรัฐยังต ่า บ่งชีเ้ฟดต้องอดทนรอคอยก่อนปรับนโยบายการเงิน นางลาเอล เบรนารด์ หน่ึงในคณะผูว่้าการของ
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรฐัท่ีขยายตวันอ้ยกว่าคาดนัน้ ถือเป็นหลกัฐานท่ีเนน้ย า้ว่าเพราะ
เหตใุดเฟดจึงตอ้งอดทนรอคอยจนกว่าอตัราเงินเฟ้อและการจา้งงานจะบรรลเุป้าหมายของเฟด "แนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัยงัคงสดใส แต่ก็ยงัคงมีความ
เสี่ยงหลายดา้น และเรายังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายของเรา ตัวเลขจา้งงานท่ีมีการรายงานล่าสุดนั้น เป็นการย า้เตือนเราว่า ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้อาจ
เปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งท่ีเราคาดการณ์ไว ้และยงัเนน้ย า้ว่าเพราะเหตุใดเฟดจึงตอ้งอดทนรอคอยจนกว่าเราจะบรรลเุป้าหมาย" นางเบรนารด์กล่า วใน
การประชุมทางไกลซึ่งจัดขึน้โดย Society for Advancing Business Editing and Writing  นางเบรนารด์ยงักล่าวดว้ยว่า "ในขณะท่ีสหรฐัเริ่มกลับมา
เปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ และเศรษฐกิจยงัคงอยู่ในทิศทางการฟ้ืนตวั เรายิ่งตอ้งใหค้วามส าคญักับการอดทนรอคอยจนกว่าเราจะบรรุลเป้าหมายการ จา้ง
งานและอตัราเงินเฟ้อขยายตวัอย่างเต็มศกัยภาพ" 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าลบจากแรงเทขาย นลท.วิตกเงินเฟ้อเพ่ิมในสหรัฐ   ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันีป้รบัตัวลงหนักสดุในรอบเกือบ
สองเดือน เน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุน้หลังวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัและราคาสินคา้โภคภัณฑท่ี์ปรบัตัวขึน้ โดยความตื่นตร ะหนก
เก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อได้ทวีความรุนแรงขึน้เมื่อส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลท่ีบ่งชีถ้ึงภาวะขาดแคลนแรงงานในสหรฐั 
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.ของสหรฐัในวันนี ้   ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 
28,439.52 จุด ลดลง 169.07 จุด หรือ -0.59%  และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าท่ี 27,910.60 จุด ลดลง 103.21 จุด หรือ -0.37%   
นักวิเคราะหจ์ากบริษัทแอลพีแอล ไฟแนนเชียลกล่าวว่า ขณะนีค้วามวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อไม่เพียงแต่ฉุดหุน้กลุ่มเทคโนโลยีเท่า นั้น แต่ยัง
กดดนัใหเ้กิดแรงเทขายในหุน้กลุ่มอื่นๆ เป็นวงกวา้ง โดยปัจจัยท่ีท าใหเ้กิดความกังวลดงักล่าวมาจากการท่ีสหรฐัออกมาตรการกระตุน้เศรษฐ กิจเป็น
วงเงินสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ รวมทั้งราคาสินคา้โภคภัณฑท่ี์ปรบัตัวสูงขึน้ และล่าสดุทางการสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลท่ีบ่งชี ้ ถึงภาวะขาดแคลนแรงงาน 
ส านักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยผลส ารวจการเปิดรบัสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน ( JOLTS) พบว่า ตัวเลขการ
เปิดรบัสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงคใ์นตลาดแรงงาน พุ่งขึน้ 8% สู่ระดับ 8.12 ลา้นต าแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
นบัตัง้แต่เริ่มมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าวในเดือนธ.ค. 2543  ทัง้นี ้ตวัเลข JOLTS นับเป็นขอ้มลูท่ีธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใหค้วามสนใจ โดยมองว่า
เป็นมาตรวดัภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณานโยบายการเงิน และอตัราดอกเบีย้ของเฟด นั กลงทุนจับตาการเปิดเผยดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัในวนันี ้ซึ่งหากตัวเลข CPI พุ่งขึน้มากกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไว ้ก็จะท าใหด้อลลารแ์ข็งค่าขึน้ และหนุนใหอ้ตัรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัดีดตวัขึน้ รวมทัง้อาจส่งผลใหเ้ฟดชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยอาจลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบตัร
ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพื่อสกดัเงินเฟ้อ จากปัจจบุนัท่ีเฟดท า QE อย่างนอ้ย 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน 

• (-)  ดอลลแ์ข็งค่าเทียบเยน นลท.จับตาสหรัฐเผยดัชนี CPI วันนี้  ดอลลารแ์ข็งค่าเทียบสกุลเงินหลกัในวนันี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการเปิดเผย
ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.ของสหรฐัในวันนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 108.90-
108.91 เยน เทียบกบั 108.57-108.67 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 108.94-108.95 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้  

• (-)  ผลวิจัยอินโดฯชีวั้คซีนซิโนแวกป้องกันโควิดได้ 94% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 100% ส านักข่าวบลมูเบิรก์รายงานว่า ผลวิจัยการใชง้าน
จริงจากกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียระบุว่า วคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทซิโนแวกของจีนนัน้ สามารถลดการติดเชือ้ในกลุ่มบุคลากร
ทางการแพทยข์องอินโดนีเซียลงไดอ้ย่างมาก ซึ่งนบัเป็นสญัญาณท่ีดีส  าหรบัประเทศในกลุ่มก าลงัพฒันาท่ีตอ้งพึ่งพาวคัซีนดงักล่าว เนื่องจากก่อนหนา้
นีม้ีรายงานว่า วัคซีนซิโนแวกมีประสิทธิภาพต ่ากว่าวัคซีนของบริษัทจากชาติตะวันตกอย่างมากในการทดลองทางคลินิก นายบูดี กูนาดี ซาดิคิ น 
รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียใหส้มัภาษณ์เมื่อวานนีว่้า ทางกระทรวงฯ ไดต้ิดตามผลกับบุคลากรทางการแพทย ์25,374 รายในกรุง
จาการต์าเป็นเวลา 28 วนัหลงัจากไดร้บัวคัซีนซิโนแวกโดสท่ีสองจนถึงช่วงปลายเดือนก.พ. และไดพ้บว่าวคัซีนของซิโนแวกสามารถป้องกันการเสียชีวิต
ได ้100% รวมถึงป้องกนัการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลได ้96% ภายในเวลาเพียง 7 วนัหลงัจากไดร้บัวคัซีน 

 
ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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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  84.0** 66.3 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW  84.4** 70.7 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  99.8** 98.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  8.12M** 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/

