
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,815 1,799 1,782 

 1,847 1,860 1,876 

สรุป ราคาทองคําวันศุกร์ที�ปิดทะยานขึ �น 16.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนอย่างมาก  หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
ประจําเดือนเม.ย. ที�เพิ�มขึ �นเพียง 266,000 ตําแหน่ง ซึ�ง “ตํ�ากว่า” ที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 1,000,000 ตําแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงานเพิ�มขึ �นสู่ระดบั 6.1% ในเดือนเม.ย. สวนทาง
นกัวิเคราะห์ที�คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 5.8%  โดยนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่า  ตัวเลขการจ้างงานที�น่าผิดหวังมีสาเหตุส่วนหนึ�งมาจากมาตรการแจกเงินให้ผู้ ที�ตกงานเป็นเงิน 300 ดอลลาร์/
สปัดาห์จนถึงเดือนก.ย. ซึ�งลดแรงจงูใจที�จะทําให้แรงงานกลบัเข้าตลาดแรงงาน  และผู้ปกครองยงัคงต้องอยู่บ้านดูแลบุตร  ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานแม้ว่ารัฐต่างๆจะผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์ และกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั �งแล้วก็ตาม  ทั �งนี �  ตวัเลขดงักล่าวสะท้อนว่า  “การเติบโตของตลาดแรงงานในสหรัฐชะลอตวัลงอยา่งมากและยงัเต็มไปด้วยความไมแ่น่นอน”  
ซึ�งช่วย “ลดการคาดการณ์” ในตลาดที�ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)อาจปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย และลดวงเงิน QE เร็วกว่าที�เคยคาดการณ์ไว้  ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง -0.77% แตะระดับ
ตํ�าสดุในรอบกว่า 2 เดือนที� 90.129  ส่วนอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ 10 ปีร่วงหลดุ 1.5% แตะระดบัตํ�าสดุที� 1.4836% ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค.ซึ�งช่วยหนนุทองคํา
ในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยเพิ�มอีกด้วย  ปัจจัยที�กล่าวมาอยู่เบื �องหลังการปรับตัวขึ �นแรงของราคาทองคําในวันศุกร์จนแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน
บริเวณ 1,843.04 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําเพิ�ม +5.82 ตนั  สําหรับวนันี �ไมมี่การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1843.04 1812.70 1814.50 1831.12 16.42 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,793.22 26.65 90.82 

MA 50 Days 1,748.15 25.77 91.71 

MA 200 Days 1,849.59 25.63 91.89 

RSI 9 Days 73.95 73.66 30.98 

RSI 14 Days 68.14 67.90 34.65 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,025.15 5.82 

ishare 17,627.83 -56.28 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9584 -0.5576 0.9037 

10 วนั 0.9515 0.2777 0.4123 

20 วนั 0.9581 0.5258 0.7053 

50 วนั 0.6989 0.2457 0.6958 

100 วนั 0.3875 -0.8253 0.8521 

200 วนั -0.1829 -0.8333 -0.0329 

 

 

10 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                เก็งกาํไรระยะสั�นตามกรอบราคา เปิดสถานะ
ซื �อหากราคาสามารถยืนเหนือ 1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
และให้ทยอยขายทํากําไรหากราคายังไม่ยืนเหนือโซน 
1,843-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ถือสถานะซื �อ
ต่อ 

 

ราคาปรับตวัขึ �นในช่วงที�ผ่านมาแล้วระดบัหนึ�ง ประกอบกับมีแรงขายทํากําไรสลับเข้ามาบ้าง แต่หากราคา
ทองคํายงัสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,815 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แสดงว่าราคาพยายามทรงตวัรักษาระดบัไว้และ
มีแนวโน้มดนัขึ �นสูบ่ริเวณ 1,843-1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึ �นไป ต้องระวงัแรงขาย
ทํากําไรที�จะออกมา ซึ�งหากผ่านแนวต้านแรกได้ ประเมินแนวต้านถดัไปที� 1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) จีนเรียกร้องสมาชิกยูเอ็นแบนเข้าร่วมประชุมเรื7 องซินเจียงสัปดาห์หน้า  สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จีนเรียกร้องประเทศสมาชิกของ
สหประชาชาต ิ(UN) ไม่ให้เข้าร่วมการประชมุที�จดัขึ �นในสปัดาห์หน้าโดยเยอรมนี, สหรัฐ และองักฤษ เพื�อหารือเรื�องการปราบปรามชาวมสุลิมอุยกูร์ และ
ชนกลุ่มน้อยอื�นๆ ในเขตปกครองตนเองซนิเจียงอยุกร์ู  ทตูจีนประจํายูเอ็นระบุว่า "การประชุมดงักล่าวมีแรงจูงใจทางการเมือง ดงันั �นเราจึงขอเรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกของยูเอ็นงดเข้าร่วมการประชุมเพื�อต่อต้านจีนดงักล่าว"  จีนกล่าวหาว่า ผู้ จัดงานดงักล่าวซึ�งรวมถึงประเทศหลายแห่งในยุโรป รวมถึง
ออสเตรเลียและแคนาดา ใช้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื�องมือทางการเมืองเพื�อแทรกแซงกิจการภายในของจีน อาทิ ในซินเจียง เพื�อสร้างความ
แตกแยก, ความปั�นป่วน และทําลายการพฒันาของจีน  "พวกเขาต้องการยั�วยุให้เกิดการเผชิญหน้ากับจีน และการยั�วยุดงักล่าวรังแต่จะทําให้เกิดการ
เผชิญหน้ากันมากขึ �น"  เอกอคัรราชทูตของสหรัฐ, เยอรมนี และองักฤษจะร่วมประชุมทางออนไลน์ในวนัพุธหน้า พร้อมด้วยนายเคน รอธ ผู้ อํานวยการ
บริหารขององค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ และแอกเนส คลัลามาร์ด เลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากล 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า นลท.เทขายหลังผิดหวังข้อมูลจ้างงานสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (7 พ.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ออกมา หลงัจากผิดหวงัที�สหรัฐเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานเดือนเม.ย.ออกมาตํ�ากว่า
คาด  ทั �งนี � ดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.78% สู่ระดบั 90.2409  
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 108.61 เยน จากระดบั 109.04 เยน, ดอลลาร์อ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9010 ฟรังก์ 
จากระดับ 0.9087 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2141 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2184 ดอลลาร์
แคนาดา  ส่วนยโูรแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2165 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2055 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าแตะที� 1.3996 ดอลลาร์ จาก
ระดบั  1.3884 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นแตะระดบั 0.7846 ดอลลาร์ จากระดบั 0.7772 ดอลลาร์ 

• (+) ปธ.เฟดริชมอนด์ยันเฟดยังไม่เปลี7ยนแปลงนโยบายการเงิน หลังจ้างงานวูบในเม.ย.  นายโธมสั บาร์กิน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนเม.ย.ตํ�ากว่าที�คาดการณ์ไว้อย่างมาก ทําให้เฟดยังไม่มีแนวโน้มที�จะเปลี�ยนแปลง
นโยบายการเงินในเร็วๆนี �  "ผมหวงัที�จะเห็นตวัเลขที�แข็งแกร่งกว่านี �มาก ซึ�งตวัเลขจ้างงานในวนันี �ไม่ได้แสดงถึงความคืบหน้าอย่างมากที�เฟดต้องการเห็น
ก่อนที�จะทําการพิจารณาเปลี�ยนแปลงนโยบายการเงิน" นายบาร์กินกล่าว  นายบาร์กินระบุว่า เขาคิดว่าตวัเลขจ้างงานที�ซบเซาดงักล่าวเกิดจากปัญหา
ด้านอุปทานในตลาด และความไม่สมดลุระหว่างแรงงานที�มีอยู่ในตลาดและตําแหน่งงานที�ต้องอาศยัความชํานาญ รวมทั �งการที�ผู้ปกครองยงัคงต้องอยู่
บ้านดแูลบตุร   นายบาร์กินกล่าวเสริมวา่ การจ้างงานยงัมีปัญหาจากการที�คนตกงานยงัคงได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ทําให้แรงงานกลุ่มนี �ยงัไม่ต้องการ
กลบัเข้าตลาด 

• (+) นักวิเคราะห์เฉลยสาเหตุตัวเลขจ้างงานวูบในเดือนเม.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �นเพียง 
266,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย. ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 1,000,000 ตําแหน่ง   ส่วนอตัราการว่างงานเพิ�มขึ �นสู่ระดบั 6.1% ในเดือน
เม.ย. สวนทางนกัวเิคราะห์ที�คาดวา่จะลดลงสู่ระดบั 5.8%   นกัวเิคราะห์ระบวุา่ การที�ตวัเลขการจ้างงานตํ�ากวา่คาดในเดือนเม.ย. มีสาเหตจุากปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน หลงัจากที�รัฐต่างๆผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั �งหนึ�ง  ทั �งนี � เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 6.4% ในไตร
มาสแรก ซึ�งเป็นตวัเลขการขยายตวัสงูเป็นอนัดบั 2 นบัตั �งแตไ่ตรมาส 3/2546 ส่งผลให้อุปสงค์ในตลาดแรงงานพุ่งขึ �น ทําให้ภาคธุรกิจเกิดภาวะขาดแคลน
แรงงานและวตัถดุบิ นบัตั �งแตภ่าคการผลิตไปจนถงึร้านอาหาร  นอกจากนี � ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยงัมีสาเหตจุากการที�ผู้ปกครองยงัคงต้องอยู่บ้าน
ดแูลบตุร และการที�รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการเยียวยาชาวอเมริกนัที�ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการส่งเช็คเงินสดไปให้ผู้ ที�
ตกงาน ก็ได้ลดแรงจงูใจในการเข้าตลาดแรงงานในระยะนี � โดยนกัวิเคราะห์คาดว่าการจ้างงานจะกลบัสู่ภาวะปกติในเดือนก.ย. ซึ�งมาตรการเยียวยาของ
รัฐบาลมีกําหนดสิ �นสดุในช่วงเวลาดงักล่าว 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 229.23 จุด ข้อมูลจ้างงานอ่อนแอช่วยคลายวิตกดอกเบี �ยขาขึ �น  ดชันีดาวโจนส์และดชันี S&P500 ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิด
ปรับตวัขึ �นทํานิวไฮเมื�อคืนนี � (7 พ.ค.) และปรับตวัขึ �นในรอบสัปดาห์นี �ด้วย ขณะที�ดชันี Nasdaq ฟื�นตวัขึ �น หลงัจากการเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานเดือน
เม.ย.ที�ชะลอตวัในสหรัฐ ได้ช่วยคลายความวติกเกี�ยวกบัแนวโน้มการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 34,777.76 จุด เพิ�มขึ �น 
229.23 จุด หรือ +0.66%, ดชันี S&P500 ปิดที� 4,232.60 จุด เพิ�มขึ �น 30.98 จุด หรือ +0.74% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,752.24 จุด เพิ�มขึ �น 119.40 
จดุ หรือ +0.88% 
 
  

  
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 10 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

14.9 13.1 

วนัองัคารที� 11 พ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   1.0% 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   6.5% 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   68.0 66.3 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   72.0 70.7 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   100.7 98.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.50M 7.37M 

วนัพธุที� 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื �องต้น   -1.6% 1.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   0.8% -1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   0.2% 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI) เดือนเม.ย.   0.3% 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    - -8.0M 

วนัพฤหสับดีที� 13 พ.ค. ทั �งวนั ฝรั�งเศส French Bank Holiday : Ascension Day   - - 

 ทั �งวนั เยอรมนี German Bank Holiday : Ascension Day  
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   500K 498K 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI) เดือนเม.ย.   0.4% 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.   0.3% 1.0% 

วนัศกุร์ที� 14 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนเม.ย.   0.8% 8.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   1.0% 9.8% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.2% 1.4% 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือน   75.3% 74.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM 
  90.2 88.3 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM 
  - 3.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมี.ค.   0.3% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 07 พฤษภาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


