
  

              จับตาโซนแนวรับ 1,820-1,815 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ หากยืนได้ มีแนวโน้มขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,845-
1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้าน
แรกได้ จะเกิดแรงขายออกมาอีกคร้ัง 

11 พฤษภาคม 2564 
 

สรุป  ความคาดหวงัเงินเฟ้อในอีก 10 ปี (10 year breakeven inflation rate) ท่ีพุ่งขึน้สู่ระดบั 2.54%  ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนมี.ค. 2013 กระตุน้แรง
ซือ้ทองค า ขณะท่ีตลาดหุน้ทั่วโลกต่างปรบัตวัลง โดยฮั่งเส็งปิดร่วง 581.85 จุดในการซือ้ขายวันนี ้ขณะท่ีตลาดหุน้ยุโรปเปิดลบตามทิศทางดาวโจนสเ์มื่อคืนท่ี
ผ่านมา หลังความวิตกกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อไดผ้ลักดันใหน้ักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งกระตุน้แรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย  นอกจากนี ้
ค่าเงินดอลลารถ์กูกดดนัเพิ่ม หลงั นายเยนส ์สปาหน์ รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุเยอรมนีเปิดเผยว่า เยอรมนีเตรียมอนมุตัิใหใ้ชว้คัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของ
บริษัทจอห์นสัน แอนด ์จอห์นสันส าหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนแล้ว โดยยกเลิกระบบท่ีก าหนดว่าใครจะได้รบัวัคซีนก่อน เพิ่มความหวังการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจเยอรมนี หนนุค่าเงินยโูร กดดนัดชันีดอลลาร ์และหนนุราคาทองค าไว ้ อย่างไรก็ดี หลงัจากราคาปรบัตวัขึน้มาค่อนขา้งมาก เริ่มเห็นแรงซือ้ท่ีชะลอตวัลง 
จึงแนะน าใหน้ักลงทุนรอการ อ่อนตวัลงมาใกล ้1,820-1,815 ดอลลารต์่อออนซ ์แลว้จึงเขา้ซือ้ เพื่อขายท าก าไรเมื่อราคาดีดตวัขึน้ โดยประเมินแนวตา้น 1,845-
1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านใหท้ยอยขายท าก าไร 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
11/05/2564 16:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,834.90 1,833.59 -1.31 -0.07 

Spot Silver ($) 27.29 27.29 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 31.10 31.09 -0.02 -0.05 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.24 67.76 -0.48 -0.70 

ดชันดีอลลาร ์ 90.28 90.32 0.04 0.05 

เงนิยูโร (€/$) 1.2132 1.2127 0.00 -0.04 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

     1,815  1,799 1,782 

      1,847  1,860 1,876 

 

 



 

 

• (+)  ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮ่ังเส็งปิดร่วง 581.85 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ท่ีปิดลดลงเมื่อคืนท่ีผ่านมา (10 พ.ค.) เน่ืองจากความวิตกกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อได้ผลักดันให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยี ดชันีฮั่งเส็งปิดวนันีท่ี้ 28,013.81 จดุ ลดลง 581.85 จดุ หรือ -2.03% 

• (+)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบตามดาวโจนส ์วิตกเงินเฟ้อพ่นพิษ-นลท.เทขายหุ้นเทคโนฯ หุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัลงในวนันี ้ตามทิศทางของ
ดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ท่ีปิดลบเมื่อคืนท่ีผ่านมา (10 พ.ค.) หลังความวิตกกังวลเก่ียวกับเงินเฟ้อไดผ้ลักดันใหน้ักลงทุนเทขายหุน้กลุ่ม
เทคโนโลยี และส่งผลใหหุ้น้กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มท่องเที่ยว และกลุ่มเหมืองแรใ่นตลาดหุน้ยโุรปดิ่งลงตามไปดว้ย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาด
วนันีท่ี้ระดบั 444.43 จดุ ลดลง 0.96 จดุ หรือ -0.22%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,253.32 จดุ ลดลง 147.09 จดุ หรือ -0.96% 
และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,314.27 จดุ ลดลง 71.72 จดุ หรือ -1.12% 

• (+) เยอรมนีจ่ออนุมัติฉีดวัคซีนของจอหน์สันฯให้กับประชากรวัยผู้ใหญ่ นายเยนส ์สปาหน์ รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุเยอรมนีเปิดเผยว่า 
เยอรมนีเตรียมอนมุตัิใหใ้ชว้คัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบรษิัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัส าหรบัประชากรวยัผูใ้หญ่ทกุคนแลว้ โดยยกเลิกระบบท่ี
ก าหนดว่าใครจะไดร้บัวคัซีนก่อน นายสปาหน์แถลงต่อสื่อมวลชนในวนัจนัทร ์(10 พ.ค.) ว่า ตอนนีผู้ใ้หญ่ชาวเยอรมนัมีตัวเลือกท่ีจะเขา้รบัการฉีด
วัคซีนของบริษัทจอห์นสัน แอนด ์จอหน์สันของสหรฐั หลังจากได้รบัขอ้มูลจากแพทย์อย่างละเอียด นายสปาห์นออกมาแถลงในเรื่องดังกล่าว
หลงัจากมีการยกเลิกขอ้จ ากดัเก่ียวกบัวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้เมื่อสปัดาหท่ี์แลว้ โดยการตดัสินใจนีจ้ะท าใหก้ารฉีดวคัซีนด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า วคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนันั้นเป็นการฉีดเพียงโดสเดียว ซึ่งแตกต่าง
จากวคัซีนตวัอื่นๆ สถาบนัโรเบิรต์ คอช (RKI) ระบวุ่า เมื่อนบัถึงวนัอาทิตย ์(9 พ.ค.) มีประชาชนกว่า 7.8 ลา้นคนไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-
19 ครบโดสแลว้ ซึ่งส่งผลใหอ้ตัราการฉีดวคัซีนของประเทศอยู่ท่ี 9.4% ขณะท่ีประชากรทัง้หมด 27.3 ลา้นคนไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
แลว้อย่างนอ้ย 1 โดส นายสปาหน์ระบุว่า ภายในตน้เดือนมิ.ย. ชาวเยอรมนัทกุคนท่ีมีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจะไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิด อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั คาดว่าจะส่งวคัซีนในปริมาณท่ีมากขึน้ในเดือนมิ.ย.และก.ค.เท่านัน้ ซึ่งเยอรมนีคาดว่าจะไดร้บัวคัซีนมากกว่า 10 
ลา้นโดส  นายสปาหน์กล่าวว่า ยงัคงเป็นเรื่องส าคญัท่ีเราตอ้งเดินหนา้ฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชน และวคัซีนของบรษิัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัก็มี
ความส าคญัดว้ยเช่นกนั ทัง้นี ้ขอ้มลูสถิติจากสถาบนั RKI ระบุว่า ปัจจบุนัเยอรมนีมีผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รวมกว่า 3.53 ลา้นราย และมีผูเ้สียชีวิตสะสม
จนถึงวานนีท่ี้ 84,829 ราย 

• (+/-) ไบเดนเรียกร้องบริษัทเอกชนเพิ่มค่าจ้าง-ช่วยพนักงานเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดเ้รียกรอ้งใหบ้รษิัทต่างๆ ใน
สหรฐัช่วยเหลือพนกังานในการเขา้ถึงวคัซีนและเพิ่มค่าจา้งใหก้บัพนกังาน พรอ้มกับพยายามโนม้นา้วใหภ้าคเอกชนสมบทเงินในโครงการช่วยเหลือ
รฐับาลทอ้งถิ่นและรฐับาลในรฐัต่างๆ คิดเป็นวงเงิน 3.50 แสนลา้นดอลลาร ์โดยกล่าวว่า โครงการดงักล่าวจะช่วยใหผู้บ้รรดาผูป้กครองมีสถานรบั
เลีย้งเด็กมากขึน้ ซึ่งจะท าใหผู้ป้กครองเหล่านีส้ามารถกลบัไปท างานไดต้ามปกติได ้"นั่นคือสิ่งท่ีผมคาดหวงั ในขณะท่ีเศรษฐกิจของเราก าลงัฟ้ืนตวัดี
ขึน้นั้น บริษัทต่างๆ ก็ควรจะใหค้่าจา้งแก่พนักงานอย่างยุติธรรมและสรา้งบรรยากาศการท างานท่ีปลอดภัย ซึ่งการท าเช่นนั้น บริษัทต่างๆ  ก็จะ
สามารถหาพนกังานไดม้ากขึน้ และเศรษฐกิจของเราจะกลับมาเติบโตมากกว่าแต่ก่อน" ปธน.ไบเดนกล่าวท่ีท าเนียบขาว กระทรวงแรงงานสหรฐั
เปิดเผยเมื่อวนัศกุรท่ี์ผ่านมาว่า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 266,000 ต าแหน่งในเดือนเม.ย. ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดไวท่ี้ระดบั 
1,000,000 ต าแหน่ง ทางดา้นสมาชิกพรรครีพบัลิกันไดอ้อกมาต าหนิท่ีตวัเลขผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานที่ปรบัตวัสงูขึน้ โดยกล่าวว่า การใหส้วสัดิการ
ว่างงานจะท าใหป้ระชาชนไม่อยากกลบัไปท างาน ทัง้นี ้ปธน.ไบเดนกล่าวว่า เขาไดส้ั่งการใหก้ระทรวงแรงงานสหรฐัประสานงานรว่มกบัรฐัต่างๆ เพื่อ
ตัง้ขอ้ก าหนดใหม่ว่า ผูท่ี้จะไดร้บัสวสัดิการในระหว่างท่ีว่างงานนัน้ จะตอ้งเป็นผูท่ี้พิสจูนใ์หเ้ห็นว่าพวกเขาพยายามตัง้ใจท่ีจะหางานท า 

 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   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 ้

 
 

 


