
 

6 May 2021 

สรุป ความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐั-จีนยงัคงตงึเครียดในยคุปธน.ไบเดน ขณะที#นางแคทเธอรีน ไท ่ผูแ้ทนการคา้ของสหรฐั (USTR) เปิดเผยเมื#อวานนี2ว่า เธอคาดว่าจะเจรจากบัเจา้หนา้ที#จีนใน
ระยะเวลาอนัใกลนี้2  เพื#อประเมินผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกระหว่างสองประเทศ  ซึ#งผลการประเมินจะสง่ผลต่อท่าทีของสหรฐัในการเรียกเก็บภาษีนาํเขา้สนิคา้จากจีน  
ขณะที# บรรยากาศการซื 2อขายในตลาดหุน้จีนยังไดร้บัแรงกดดนั หลงัจีนระงับการเจรจาเศรษฐกิจกับออสเตรเลียไม่มีกาํหนด สะทอ้นความสมัพันธ์ตึงเครียดระหว่างจีน-ออสเตรเลีย  
นอกจากนี2 “อินเดีย-ญี#ปุ่ น-ออสเตรเลีย" เปิดตวัโครงการรเิริ#มความยืดหยุ่นระบบซพัพลายเชน (Supply Chain Resilience Initiative) เพื#อลดการพึ#งพิงดา้นซพัพลายเชนจาก“จีน" ทั2งนี2 ทั2ง 3 
ประเทศยงัมีขอ้พิพาทกบัรฐับาลจีนในประเดน็ตา่ง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลียที#มีขอ้พิพาททางการทตู จนนาํมาซึ#งการแซงกช์ั#นการคา้กบัจีน สว่นอินเดียก็มีขอ้พิพาทพรมแดน โดยเฉพาะการ
เผชิญหนา้ทางการทหารกับจีน ในดินแดนลาดกัหใ์นปีที#ผ่านมา เช่นเดียวกับขอ้พิพาทระหว่างญี#ปุ่ นกับจีน ในประเด็นการอา้งสิทธิเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวนัออก ซึ#งยงัคงไม่สามารถ
หาทางออกร่วมกันได ้ กระตุน้แรงซื 2อสินทรพัยป์ลอดภยัทั2งพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัและทองคาํ  แนะนาํเก็งกาํไรระยะสั2นในกรอบ โดยประเมินแนวรบับริเวณ 1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์และ
ประเมินแนวตา้นบรเิวณ 1,799 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

06/05/2021  15:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,786.11 1,795.47 9.36 0.52 

Spot Silver ($) 26.44 26.75 0.31 1.17 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,340 26,650 310 1.18 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,310 26,640 330 1.25 

Gold Online Futures (GOM21) 1,781.70 1,796.60 14.90 0.84 

Silver Futures (SVFM21)  26.58 26.88 0.30 1.13 

ดชันดีอลลาร ์ 91.26 91.11 -0.15 -0.16 

 ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทรงตวัเหนือ 1,771 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จึงมีแรง
ดีดกลบั อย่างไรก็ตาม หากยงัไม่มีแรงซื 2อมากพอหรือมีปัจจยัใหม่มาดนัราคาขึ 2น
ไปยืนเหนือแนวตา้น 1,799 ดอลลารต์่อออนซย์ังต้องระมัดระวังแรงขายสลับ
ออกมาอีกครั2ง 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ปิดสถานะเพื#อลดความเสี#ยงตั2งแต่บริเวณ 1,799 ดอลลารต์่อ
ออนซข์ึ 2นไป  เพื#อรอเขา้ซื 2อใหม่เมื#อราคาอ่อนตวัลงมายืนเหนือโซนแนวรบั 1,771 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
Short Position  ปิดสถานะเมื#อราคาปรบัตวัลงมาไม่หลุดบริเวณแนวรบั 1,771 
ดอลลารต์่อออนซ์ ขณะที#การขายใหม่ให้พิจารณาตามโซนแนวต้าน 1,799 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์
Open New  เก็งกาํไรระยะสั2นในกรอบ  เขา้ซื 2อใกล้แนวรบั 1,771 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์และขายทาํกาํไรเมื#อราคาดีดตวัขึ 2นไปไม่ผ่านแนวตา้น 1,799 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(สถานะซื 2อตั2งจดุตดัขาดทนุ 1,771 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

     1,771  1,756 1,741 

     1,799  1,816 1,831 



 

 

 (+) ‘อ ิน เดีย-ญี�ปุ่ น -ออสซ ี�’ จับมือ  สร ้างซ ัพพลายเชนใหม่ ไร ้เงาจีน   การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลใหภ้าคธุรกิจในหลายประเทศหนัมา
ทบทวนหว่งโซอ่ปุทาน หรือ “ซพัพลายเชน” เนื#องจากหลายประเทศพึ#งพิง “จีน” ในฐานะผูส้่งสินคา้และวตัถดุบิในการผลิตรายใหญ่เป็นหลกั แต่เมื#อจีน
เผชิญกบัการแพรร่ะบาดโควิด-19 อย่างหนกัในช่วงตน้ปี 2020 ส่งผลใหก้ารส่งออกตอ้งหยดุชะงกัหรือล่าชา้ออกไป ซึ#งส่งผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจ 
หลายประเทศจึงเริ#มมองหาทางเลือกใหม่เพื#อลดความเสี#ยง  เซาทไ์ชน่ามอรนิ์#งโพสต ์รายงานวา่ ออสเตรเลีย อินเดีย และญี#ปุ่ น เปิดตวัโครงการรเิริ#ม
ความยืดหยุ่นระบบซพัพลายเชน (Supply Chain Resilience Initiative) หรือ “เอสซีอารไ์อ” อย่างเป็นทางการเมื#อวนัที# 27 เม.ย.ที#ผ่านมา โดยเป็น
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง 3 ประเทศ โครงการดงักล่าวมีการหารือกนัมาตั2งแตป่ลายปี 2019 โดยในระยะแรกจะเป็นการจบัคูท่างธุรกิจระหวา่ง 3 
ประเทศ พรอ้มการดาํเนินการของภาครฐัเพื#อช่วยเหลือดา้นการลงทนุ รวมถึงการสรา้งซพัพลายเชนที#มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื#อกระจาย
ความหลากหลายและความเสี#ยงในการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต และการส่งออกสินคา้ ทั2งตั2งเป้าขยายประเทศสมาชิกในอนาคต โดยเฉพาะในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ทั2งนี 2 แมว้่าจะไม่มีการกล่าวอา้งถึงจีน แต่เห็นไดช้ดัว่าการริเริ#มเอสซีอารไ์อ เป็นผลมาจากการที#หลายประเทศประสบปัญหาในการ
จดัหาและนาํเขา้สินคา้จากซพัพลายเชนจีน โดยเฉพาะสินคา้สาํเร็จรูปและเวชภณัฑส์าํคญัที#มีความตอ้งการสูงในภาวะโรคระบาด  นอกจากนี2 ทั2ง 3 
ประเทศยังมีขอ้พิพาทกับรฐับาลจีนในประเด็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ออสเตรเลียที#มีขอ้พิพาททางการทูต จนนาํมาซึ#งการแซงกช์ั#นการคา้กับจีน ส่วน
อินเดียก็มีขอ้พิพาทพรมแดน โดยเฉพาะการเผชิญหนา้ทางการทหารกบัจีน ในดินแดนลาดกัหใ์นปีที#ผ่านมา เช่นเดียวกบัขอ้พิพาทระหวา่งญี#ปุ่ นกบัจีน 
ในประเดน็การอา้งสิทธิเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนตะวนัออก ซึ#งยงัคงไม่สามารถหาทางออกรว่มกนัได ้

 (+) จีนระงับการเจรจาเศรษฐกิจกับออสเตรเลียไม่มีก ําหนด สะท้อนความสัมพันธต์ ึงเคร ียด  คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน 
(NDRC) ประกาศระงับการดาํเนินการทุกดา้นเกี#ยวกับการเจรจาเชิงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและออสเตรเลีย (China-Australia Strategic 
Economic Dialogue) อย่างไม่มีกาํหนด ซึ#งสะทอ้นถงึความสมัพนัธอ์นัตงึเครียดระหวา่งรฐับาลจีนและรฐับาลออสเตรเลีย "เมื#อไม่นานมานี2เจา้หนา้ที#
รฐับาลออสเตรเลียบางส่วนไดใ้ชม้าตรการหลายอย่างเพื#อขดัขวางการแลกเปลี#ยนและความร่วมมือระหวา่งจีนและออสเตรเลียดว้ยแนวคิดอนัคร ํ#าครึ
จากยุคสงครามเย็น และยงัมีการเลือกปฏิบตัจิากแนวทางที#แตล่ะฝ่ายยดึถือ" NDRC อธิบายถงึเหตผุลของการตดัสินใจดงักล่าว ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
จีนและออสเตรเลียในปี 2563 นั2นยํ#าแย่ลงหลงัจากรฐับาลออสเตรเลียเรียกรอ้งใหน้านาชาตสิอบสวนหาตน้ตอของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ส่งผล
ใหร้ฐับาลจีนตอบโตด้ว้ยนโยบายทางการคา้ เมื#อเดือนเม.ย.ที#ผ่านมา รฐัออสเตรเลียไดป้ระกาศยกเลิกขอ้ตกลงระหว่างรฐัวิคตอเรียกับรฐับาลจีนใน
โครงการร่วมมือหนึ#งแถบ หนึ#งเสน้ทาง (Belt and Road Initiative - BRI) ทาํใหน้ายหวงั ซีหนิง อุปทตูจีนประจาํกรุงแคนเบอรร์าของออสเตรเลียออก
แถลงการณเ์ตือนวา่ ความสมัพนัธร์ะดบัทวภิาคีระหวา่งจีนและออสเตรเลียที#ตงึเครียดอยู่แลว้นั2น มีแนวโนม้วา่จะยํ#าแย่ลง  

 (+) เซ ี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 5.57 จุด วิตกสัมพันธจ์นี-ชาตติะวันตกตึงเคร ียด  ดชันีเซี#ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี2 โดยไดร้บัแรง
กดดนัจากความกงัวลเกี#ยวกบัสถานการณ์ตงึเครียดระหว่างจีนและชาติตะวนัตก นอกจากนี2 ตลาดยงัปรบัตวัลงหลงัจากราคาหุน้กลุ่มเฮลธแ์ครอ์่อน
แรงลง สาํนกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ดชันีเซี#ยงไฮค้อมโพสิตปิดที# 3,441.28 จุด ลดลง 5.57 จุด หรือ -0.16% นางแคทเธอรีน ไท่ ผูแ้ทนการคา้ของสหรฐั 
(USTR) เปิดเผยเมื#อวานนี2ว่า เธอคาดว่าจะเจรจากบัเจา้หนา้ที#จีนในระยะเวลาอนัใกลนี้2 เพื#อประเมินผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงการคา้เฟสแรก
ระหวา่งสองประเทศ ซึ#งผลการประเมินจะส่งผลตอ่ท่าทีของสหรฐัในการเรียกเก็บภาษีนาํเขา้สินคา้จากจีน นอกจากนี2 บรรยากาศการซื 2อขายในตลาด
หุน้จีนยังไดร้บัแรงกดดนัหลงัจากคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศระงบัการเจรจาเชิงกลยุทธท์างเศรษฐกิจระหว่างจีน
และออสเตรเลีย (China-Australia Strategic Economic Dialogue) อย่างไม่มีกาํหนด ซึ#งความเคลื#อนไหวดังกล่าวสะทอ้นถึงความสัมพันธ์อันตึง
เครียดระหวา่งรฐับาลจีนและรฐับาลออสเตรเลีย 

(-) โมเดอรน์าเผยผลทดลองวัคซ ีนกระตุ้น  ต้านโควิดสายพันธุแ์ อฟร ิกาใต้-บราซ ิลได้  บริษัทโมเดอรน์า อิงคป์ระกาศว่า วคัซีนของบริษัท
สาํหรบัฉีดกระตุน้ (booster shot) เพื#อป้องกันโรคโควิด-19 นั2น สามารถเสริมสรา้งการตอบสนองของภูมิคุม้กนัต่อไวรสัโควิด-19 สายพันธุ ์B.1.351 
และ P.1 ที#พบครั2งแรกในแอฟรกิาใตแ้ละบราซลิตามลาํดบั โดยขอ้มลูขั2นตน้ดงักล่าวไดจ้ากการทดลองทางคลินิกที#ดาํเนินอยู่ในขณะนี2 ในการทดลอง
ดงักล่าว โมเดอรน์าใชว้คัซีนหนึ#งโดสในปริมาณ 50 ไมโครกรมั ฉีดใหก้บัผูที้#เคยฉีดวคัซีนโควิด-19 มาแลว้ และพบว่า การฉีดวคัซีนกระตุน้ไดช่้วยเพิ#ม
ประสิทธิภาพในการตอบสนองของแอนตบิอดีตอ่เชื 2อไวรสัโควดิ-19 ทั2งสายพนัธุด์ั2งเดมิ รวมถงึสายพนัธุใ์หม่อย่าง B.1.351 และ P.1 ดว้ยซึ#งแพรร่ะบาด
ไปยงัประเทศตา่งๆ รวมถงึในสหรฐั    ท ี�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ประชาชาติธ ุรกิจ และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ัdงก่อน 

วนัจนัทรที์# 3 พ.ค. ทั2งวนั ญี#ปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day  
 - - 

 ทั2งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day  
 - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.  
 66.2** 66.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.  
 62.9** 63.3 

 ทั2งวนั องักฤษ Bank Holiday : May Day  
 - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ(PMI)ภาคการผลิตขั2นสดุทา้ย  
 60.5** 60.6 

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

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

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

 ทั2งวนั ญี#ปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day  
 - - 

 ทั2งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day  
 - - 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั#งซื 2อภาคโรงงานเดือนมี.ค.  
 1.1%** -0.8% 

วนัพธุที# 5 พ.ค. ทั2งวนั ญี#ปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 ทั2งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.00น. ไทย มติดอกเบี 2ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)    0.5%** 0.5% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   49.9** 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   50.5** 50.3 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 2อ(PMI)ภาคบรกิารขั2นสดุทา้ย   64.7** 63.1 

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

วนัพฤหสับดีที# 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบี 2ย   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   540K 553K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื 2องตน้   3.7% -4.2% 

 
19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื 2องตน้   -0.8% 6.0% 

วนัศกุรที์# 7 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี#ยตอ่ชั#วโมง   0.0% -0.1% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการวา่งงานเดือนเม.ย.   5.7% 6.0% 

 
21.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนมี.ค.   1.4% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที#มีการประกาศออกมา 
*ที#มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัที# 30 เมษายน 2021 ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


