
  

                     หากราคาทองค าพยายามทดสอบกรอบราคา
ด้านบน 1,845-1,847 ดอลลารต์่อออนซแ์ต่ไม่ผ่าน ยังแนะน าระวัง
การอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,820-1,817 
ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ดี หากราคาทะลุผ่านแนวต้านแรกได้ 
แนวต้านถัดไปจะอยู่ในโซน 1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์

12 พฤษภาคม 2564 
 

สรุป  จีดีพีอังกฤษหดตวั -1.5% ใน Q1 ปีนี ้เหตุล็อกดาวนก์ระทบเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ตาม ตวัเลขดงักล่าวสงูกว่าท่ีนักวิเคราะหไ์ดค้าดการณ์ไว้ว่าจะลดลง -
1.7% นอกจากนี ้นกัวิเคราะหค์าดว่า เศรษฐกิจขององักฤษจะกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างเห็นไดช้ัดในช่วงเวลาท่ีเหลือของปีนี ้หลงัจากรฐับาลผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวนแ์ละกลับมาเปิดเศรษฐกิจ ขณะท่ีรฐับาลอังกฤษเตรียมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนต์ามแผนการในวันท่ี 17 พ.ค. แนวโนม้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
องักฤษในระยะถัดไป หนุนใหค้่าเงินปอนดเ์คลื่อนไหวท่ีระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 เดือน เหนือ 1.4 ปอนด/์ดอลลาร ์ สกัดการแข็งค่าของดชันีดอลลาร ์และเป็น
ปัจจยัหนุนราคาทองค า  อย่างไรก็ดี ราคาทองค าแกว่งตวักรอบแคบระหว่างการซือ้ขายวนันี ้ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยขอ้มลูเงินเฟ้อสหรฐั ในส่วนของดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) สหรฐั ซึ่งมีก าหนดประกาศในช่วงเวลา 19.30 น. แนะน าติดตามอย่างใกลช้ิด ส  าหรบัมมุมองต่อราคาทองค าประเมินว่า หากราคาทองค า
ยืนเหนือบริเวณ 1,820-1,817 ดอลลารต์่อออนซส์ามารถเขา้ซือ้เก็งก าไรระยะสัน้ และทยอยขายท าก าไรหากไม่ผ่านบริเวณแนวตา้น 1,845-1,847 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
12/05/2564 16:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.10 1,833.56 -3.54 -0.19 

Spot Silver ($) 27.59 27.36 -0.23 -0.83 

เงนิบาท (฿/$) 31.15 31.18 0.03 0.08 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,050 27,000 -50 -0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.62 68.92 0.30 0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 90.17 90.29 0.12 0.13 

เงนิยูโร (€/$) 1.2146 1.2134 0.00 -0.10 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

      1,817    1,803  1,786 

      1,847    1,860  1,876 

 



 

 

• (+)  ไต้หวันจ่อยกระดับการเตือนโควิด หลังพบคลัสเตอรใ์หม่ติดเชือ้ 6 ราย  ส านักข่าวเซ็นทรลั นิวส ์เอเจนซี่ซึ่งเป็นส านักข่าวของรฐับาลไตห้วนั
รายงานว่า นายเฉิน ชิห-์ชงุ รมว.สาธารณสขุกล่าวว่า ไตห้วนัอาจยกระดบัการเตือนโรคโควิด-19 ในอีกไม่ก่ีวนัขา้งหนา้ หลงัพบยอดผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ เมื่อ
วานนี ้(11 พ.ค.) ไตห้วนัไดป้ระกาศแผนจ ากัดจ านวนการรวมกลุ่มกันของประชาชน หลงัพบการติดเชือ้กลุ่มกอ้นใหม่โดยมีผูป่้วยทัง้สิน้ 6 รายดว้ยกัน ซึ่ง
ในขณะนีย้งัไม่ทราบสาเหตขุองการติดเชือ้ท่ีแน่ชดั และถือเป็นการแพรร่ะบาดท่ีผิดปกติ เนื่องจากไตห้วนัควบคุมการแพร่ระบาดไดอ้ย่างดีมาตลอด นายชุ
งกล่าวว่า สถานการณนี์ถื้อว่ารา้ยแรงมาก โดยไตห้วนัอาจยกระดบัการเตือนขึน้สู่ระดบั 3 ซึ่งจะจ ากดัไม่ใหป้ระชาชนรวมตวักันเกิน 5 คนหากท ากิจกรรม
ภายในอาคาร และหา้มรวมตวักนัเกิน 10 คนหากเป็นกิจกรรมภายนอก รวมถึงจะมีการสั่งปิดรา้นคา้บางแห่งส าหรบัธุรกิจบางประเภทท่ีไม่จ าเป็นต่อการ
ใชช้ีวิตประจ าวนัดว้ย 

• (-)  ดอลลแ์ข็งค่าเทียบเยน นลท.จับตาสหรัฐเผยดัชนี CPI วันนี้ ดอลลารแ์ข็งค่าเทียบสกุลเงินหลกัในวนันี ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.ของสหรฐัในวนันี ้ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 108.90-108.91 เยน 
เทียบกบั 108.57-108.67 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 108.94-108.95 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้

• (-) UN เพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้เป็น 5.4% จาก 4.7% แต่กังวลโควิดอาจขัดขวางการฟ้ืนตัว องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ปรบัเพิ่ม
คาดการณเ์ศรษฐกิจโลก โดยระบวุ่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 5.4% ในปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึน้จากท่ีคาดการณไ์วใ้นเดือนม.ค.ว่าเศรษฐกิจจะขยายตวั 4.7% 
เนื่องจากการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ของเศรษฐกิจจีนและสหรฐัเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี UN เตือนว่า ภาวะเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศยังคงเปราะบาง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ส  านักงานฝ่ายกิจการเศรษฐกิจและสังคมของ UN (DESA) เปิดเผย
รายงาน World Economic Situation and Prospects 2021 เมื่อวานนี ้โดยระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโนม้ดีดตัวขึน้สู่แดนบวกในปี 2564 หลงัจากท่ีหด
ตัวลง 3.6% ในปี 2563 ขณะท่ีสองประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ของโลกคือจีนและสหรฐันั้น มีแนวโน้มขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง  ทั้งนี ้UN ได้ปรบัเพิ่ม
คาดการณ์เศรษฐกิจจีนสู่ระดับ 8.2% ในปีนี ้จากตัวเลขคาดการณ์เดิมท่ี 7.2% และไดป้รบัเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรฐัขึน้สู่ระดับ 6.2% จากระดับ 
3.4% 

• (+/-) จีดีพีอังกฤษหดตัว 1.5% ใน Q1/64 เหตุล็อกดาวน์กระทบเศรษฐกิจ  ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษเปิดเผยรายงานเบือ้งต้นในวันนีว่้า 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ขององักฤษในไตรมาส 1/2564 หดตวั 1.5% เน่ืองจากการประกาศใชม้าตรการล็อกดาวนเ์พื่อควบคุมโควิด-19 
ทั่วประเทศไดส้่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ    ทางดา้นนักวิเคราะหไ์ดค้าดการณไ์วก้่อนหนา้นีว่้า GDP ไตรมาส 1 ขององักฤษจะลดลง 1.7% อนั
เป็นผลมาจากการบงัคบัใชม้าตรการควบคุมโรคท่ีเขม้งวดตลอดช่วงสามเดือนแรกของปีนี ้เพื่อสกดัการระบาดของโควิด-19 ท่ีเพิ่มขึน้ในประเทศ   อย่างไร
ก็ดี นักวิเคราะหค์าดว่า เศรษฐกิจขององักฤษจะกลบัมาฟ้ืนตวัอย่างเห็นไดช้ัดในช่วงเวลาท่ีเหลือของปีนี ้หลงัจากรฐับาลผ่อนคลายมาตรกา รล็อกดาวน์
และกลับมาเปิดเศรษฐกิจ  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เมื่อไม่นานมานีว่้า เศรษฐกิจอังกฤษจะขยายตัว 5.3% ในปี 2564 โดย
เศรษฐกิจกระเตือ้งขึน้บางส่วนหลงัจากท่ีองักฤษเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยครัง้รุนแรงท่ีสดุเมื่อปีท่ีแลว้ นับตัง้แต่เกิดวิกฤต Great Frost ซึ่งส่งผลให้
สภาพอากาศหนาวเย็นจัดเมื่อปีพ.ศ. 2252  เมื่อวันจันทรท่ี์ผ่านมา นายบอริส จอหน์สัน นายกรฐัมนตรีอังกฤษประกาศว่ารฐับาลเตรียมผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวนต์ามแผนการในวนัท่ี 17 พ.ค. โดยจะเปิดใหม้ีการเดินทางระหว่างประเทศไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผูท่ี้เดินทางมายงัประเทศองักฤษจะยงั
ตอ้งกกัตวัและเขา้รบัการตรวจหาเชือ้โควิด-19 

• (+/-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดทรงตัว นักลงทุนรอดูแนวโน้มราคาผู้บริโภคฝ่ังสหรัฐ  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดในแดนบวกและแดนลบวันนี ้โดยการ
เปิดเผยผลประกอบการท่ีแข็งแกรง่ของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปและสญัญาณท่ีบ่งชีว่้าเศรษฐกิจจะกลบัมาฟ้ืนตวัไดเ้ร็วนั้น ไดช้่วยบดบังปัจจัยลบจาก
ความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรฐัและราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ปรบัตัวขึน้ นอกจากนี ้นักลงทุนยงัจับตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้ บริโภค (CPI) 
ของสหรฐัในวนันี ้หลงัรายงานตวัเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีและฝรั่งเศสท่ีเผยแพร่ออกมาก่อนหนา้นีเ้ป็นไปตามการคาดการณ ์ดชันี Stoxx Europe 600 
เปิดตลาดวันนีท่ี้ระดับ 436.81 จุด เพิ่มขึน้ 0.20 จุด หรือ +0.05% ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,144.04 จุด เพิ่มขึน้ 24.29 จุด หรือ 
+0.16% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,259.63 จดุ ลดลง 7.76 จดุ หรือ -0.12% 

 
ทีม่า : อินโฟเควสท,์ 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   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   -1.5%** 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 ์   -2.1M -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 ้

 
 

 


