
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,815 1,799 1,782 

 1,847 1,860 1,876 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  3.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคํายงัคงได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัการเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานสหรัฐที�แย่
เกินคาดในสปัดาห์ที�ผ่านมาช่วยกระตุ้นการคาดการณ์ที�ว่า  “ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะไม่เร่งรีบในการปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยและลด QE”  นอกจากนี �สกุลเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดันเพิ�ม  
จากการแข็งค่าของสกลุเงินปอนด์จากแนวโน้มทางเศรษฐกิจที�ดีขึ �นหลงัจากองักฤษเตรียมประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพิ�มเติมตั �งแต่วนัที� 17 พ.ค.เป็นต้นไป  ขณะที�การลงประชามติ
ของสกอตแลนด์เพื�อแยกตวัเป็นเอกราชจากสหราชอาณาจกัรก็ไมน่่าจะเกิดขึ �นได้ในระยะเวลาอนัใกล้นี �  ส่งผลให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงแตะระดับตํ�าสุดที� 90.042 ซึ�งเป็นระดับตํ�าสุดนับตั �งแต่
วนัที� 25 ก.พ.จนเป็นปัจจยัสําคญัที�ช่วยหนนุทองคํา  ประกอบกบัเกิดการคาดการณ์ที�ว่าอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐจะพุ่งสูงขึ �น  สะท้อนจากความคาดหวังเงินเฟ้อในอีก 10 ปี (10 year breakeven 
inflation rate)ที�พุ่งขึ �นสู่ระดบั 2.54%  ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค. 2013  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัให้อตัราผลตอบแทนที�แท้จริงของพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีติดลบมากขึ �นสู่
ระดบั -0.91% ซึ�งเป็นปัจจยัหนนุทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยเพิ�มเติม  ปัจจยัที�กล่าวมาช่วยหนนุให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 
เดือนครั �งใหมบ่ริเวณ  1,845.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อนจะมีแรงขายทํากําไรสลับออกมา  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผยดัชนีภาวะธุรกิจ
ขนาดเล็กจาก NFIB และตําแหน่งงานว่างเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1845.25 1829.96 1831.12 1834.90 3.78 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,799.51 26.72 90.77 

MA 50 Days 1,750.17 25.77 91.71 

MA 200 Days 1,848.69 25.64 91.88 

RSI 9 Days 75.08 68.05 32.76 

RSI 14 Days 69.03 64.18 35.77 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,025.15 0.00 

ishare 17,590.32 -37.51 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9543 -0.8850 0.9490 

10 วนั 0.9473 0.2938 0.5239 

20 วนั 0.9517 0.4461 0.6779 

50 วนั 0.7548 0.2792 0.7331 

100 วนั 0.3944 -0.8068 0.8501 

200 วนั -0.1969 -0.8249 -0.0249 

 

 

11 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                อาจรอเปิดสถานะซื �อเมื�อราคาอ่อนตัวลงมา
ใกล้ 1,820-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 
1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทยอยปิดสถานะซื �อเพื�อทาํกําไร
หากราคาทองคาํไม่ผ่าน 1,845-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาทองคําพยายามทรงตัวเคลื�อนไหวในกรอบ จับตาโซนแนวรับ 1,820-1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณดงักลา่วได้ มีแนวโน้มขึ �นทดสอบแนวต้าน 1,845-1,847 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านแนวต้านแรกได้ จะเกิดแรงขายออกมา โดยมีแนวรับสําคัญอยู่บริเวณ 
1,799 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) อังกฤษประชุมครม.วันนี � คาดไฟเขียวผ่อนคลายล็อกดาวน์เริ�ม 17 พ.ค.  สํานกัข่าวบีบีซีรายงานว่า นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ
เตรียมประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในอังกฤษ โดยคาดว่าคณะรัฐมนตรีอังกฤษภายใต้การบริหารของนายจอห์นสันจะประกาศผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์เพิ�มเตมิตั �งแตว่นัที� 17 พ.ค.เป็นต้นไป และเปิดให้มีการเดนิทางระหวา่งประเทศได้เป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ผู้ ที�เดินทางมายงัประเทศองักฤษ
จะยงัต้องกกัตวัและเข้ารับการตรวจหาเชื �อโควดิ-19 ก็ตาม 

• (+) Sentix เผยดัชนีความเชื�อมั�นนักลงทุนยูโรโซนพุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค.  สถาบนัวิจยั Sentix ของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นของนกั
ลงทนุในยูโรโซนพุ่งขึ �นในเดือนพ.ค.แตะระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เดือนมี.ค.2561 ท่ามกลางความหวงัเกี�ยวกับการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ หลงัมีการฉีดวคัซีนโค
วิด-19 ในวงกว้าง  ทั �งนี � ดชันีความเชื�อมั�นของนกัลงทนุดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 21.0 จากระดบั 13.1 ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 
14.0 

• (+) WHO เตือนไวรัสโควิดสายพันธ์ุอินเดียเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพระดับโลก  องค์การอนามยัโลก (WHO) แถลงในวนันี �ว่า ไวรัสโควิด-19 สาย
พนัธุ์อินเดีย (B.1.617) ได้ถูกจดัชั �นให้เป็นไวรัส "สายพนัธุ์ที�สร้างความวิตกกงัวล" ซึ�งบ่งชี �ว่าไวรัสดงักล่าวได้กลายเป็นภยัคกุคามต่อสุขภาพในระดบัโลก  
WHO ระบุว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียมีการแพร่ระบาดรวดเร็วกว่าไวรัสสายพันธุ์ดั �งเดิม และมีหลกัฐานแสดงว่าไวรัสดงักล่าวสามารถหลบเลี�ยง
วคัซีน 

• (+) ดอลล์อ่อน เหตุตัวเลขจ้างงานซบลดคาดการณ์เฟดขึ �นดอกเบี �ย  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (10 พ.ค.) เนื�องจากตวัเลขจ้างงานเดือนเม.ย.ของสหรัฐที�ขยายตวัตํ�ากว่าคาด ได้ลดแนวโน้มการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย
ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.03% แตะ
ที� 90.2155 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9007 ฟรังก์ จากระดบั 0.9010 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดบั 1.2099 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2141 ดอลลาร์แคนาดา แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 108.82 เยน จากระดบั 
108.61 เยน  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2144 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2165 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะระดบั 1.4134 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3996 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7842 ดอลลาร์สหรัฐ  

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 34.94 จุด นลท.ขายหุ้นเทคโนฯเหตุวติกเงนิเฟ้อ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (10 พ.ค.) เนื�องจากความวิตก
กงัวลเกี�ยวกบัเงินเฟ้อได้ผลกัดนัให้นกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวนัพุธ
นี � ซึ�งหากตวัเลข CPI พุ่งขึ �นมากกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ ก็อาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพื�อสกดัเงิน
เฟ้อ  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 34,742.82 จดุ ลดลง 34.94 จดุ หรือ -0.10% ดชันี S&P500 ปิดที� 4,188.43 จุด ลดลง 44.17 จุด หรือ -1.04% 
ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,401.86 จดุ ลดลง 350.38 จดุ หรือ -2.55% 

• (-) แหล่งข่าวเผยสหรัฐ-อิหร่านคืบหน้าในการเจรจายกเลิกมาตรการควํ�าบาตร  แหล่งข่าวระบุว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี�ยวกบัการ
ยกเลิกมาตรการควํ�าบาตรตอ่อิหร่านมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  ทั �งนี � สหรัฐและอิหร่านได้เจรจาทางอ้อมที�กรุงเวียนนาเกี�ยวกบัข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 
2558 ที�รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ได้ถอนตวัก่อนหน้านี �  แหล่งข่าวระบุว่า ทั �งสองฝ่ายได้เจรจากนัทางอ้อมนับตั �งแต่ต้นเดือนนี � โดยมี
องักฤษ จีน ฝรั�งเศส เยอรมนี และรัสเซีย ซึ�งเป็นชาตสิมาชิกในข้อตกลงทําหน้าที�เป็นตวักลางในการเจรจา ซึ�งหากการเจรจายงัคงมีความคืบหน้าต่อไป การ
บรรลุข้อตกลงในเดือนนี �ก็อาจมีความเป็นไปได้ โดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการควํ�าบาตรต่ออิหร่าน ขณะที�อิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์  
นอกจากนี � การบรรลขุ้อตกลงดงักล่าวสามารถดําเนินการโดยเจ้าหน้าที�ระดบัสูงของชาติสมาชิกในข้อตกลงนิวเคลียร์ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นระดบัรัฐมนตรี
ตา่งประเทศ 

• (-) FDA สหรัฐไฟเขียวใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12-15 ปี มั�นใจมีประโยชน์มากกว่าความเสี�ยง  องค์การอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้
อนมุตัิให้ใช้วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์และบิออนเทคในเด็กอายุระหว่าง 12-15 ปีเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว ซึ�งจะช่วยให้การฉีดวคัซีนให้กับ
ประชาชนในสหรัฐมีขอบข่ายที�กว้างมากขึ �น แม้อัตราการฉีดวัคซีนในขณะนี �เริ�มชะลอตวัลงก็ตาม  ก่อนหน้านี � วคัซีนของไฟเซอร์และบิออนเทคได้รับ
อนญุาตให้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินสําหรับผู้ ที�มีอายุตั �งแต่ 16 ปีขึ �นไปในสหรัฐ แต่ขณะนี � FDA ได้ตดัสินใจอนญุาตให้ใช้วคัซีนดงักล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินสําหรับ
เดก็ที�มีอายรุะหวา่ง 12-15 ปี 
  

  
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

21.0** 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 

 
 

 


