
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,817 1,803 1,786 

 1,847 1,860 1,876 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  2.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที�ระหว่างวนัราคาทองคําแกว่งตวัผนัผวนในกรอบกว่า 20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําปรับตัวลงแรงจากระดับ
สงูสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,841.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จากแรงขายทํากําไรและแรงขายทางเทคนิค  หลังจากเกิดสัญญาณบ่งชี �ว่าโมเมนตัมขาขึ �นในระยะสั �นชะลอตัวลง  ประกอบกับอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ�มขึ �นแตะระดับสูงสุดที� 1.632% โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์เงินเฟ้อซึ�งเป็นปัจจัยกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไม่ได้ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  ส่งผลให้ราคาทองคําดิ�งลงแรงแตะระดบัตํ�าสดุใรระหว่างวนัที� 1,817.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากนั �นโดย
ได้รับแรงหนนุจากปัจจยัต่างๆ  ได้แก่  (1.) แรงซื �อ Buy the dip (2.)การอ่อนค่าของดชันีดอลลาร์แตะระดบัตํ�าสดุที� 89.982 ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุนบัตั �งแต่วนัที� 25 ก.พ.ครั �งใหม ่ จากการคาดการณ์
ว่าอตัราเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ �นจะบั�นทอนมลูค่าสกลุเงินดอลลาร์  ในขณะที�ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะยงัคงดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป  (3.) สกลุเงินยโูรดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 1.218 เมื�อ
เทียบดอลลาร์หลงั ZEW เปิดเผยดชันีความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี ที�พุ่งขึ �นเกินคาดแตะ 84.4 จดุในเดือนพ.ค. ซึ�งเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินดอลลาร์เพิ�มเติม  ปัจจัยที�กล่าวมาหนุนให้
ราคาทองคําดีดตวัขึ �นแรงจนกลบัมาปิดตลาดในแดนบวกได้ในที�สดุ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �จบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ�งเป็นมาตรวัด
เงินเฟ้อในภาคผู้บริโภคของสหรัฐ  ขณะที�ตวัเลขออกมาดีหรือแยก่ว่าคาดจะส่งผลให้ราคาทองคําเคลื�อนไหวผนัผวนได้ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1841.68 1817.85 1835.70 1837.10 2.20 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,804.38 26.87 90.72 

MA 50 Days 1,752.59 25.80 91.69 

MA 200 Days 1,847.65 25.64 91.87 

RSI 9 Days 69.02 65.25 34.42 

RSI 14 Days 65.61 62.92 36.60 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,025.15 0.00 

ishare 17,538.38 -51.97 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9466 -0.5667 0.9581 

10 วนั 0.9572 0.2727 0.6308 

20 วนั 0.9565 0.4074 0.6818 

50 วนั 0.8035 0.3142 0.7684 

100 วนั 0.4143 -0.7886 0.8496 

200 วนั -0.2085 -0.8162 -0.0156 

 

 

12 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 
1,820-1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซื &อ (ตัดขาดทุน
หากหลุด 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ราคาทองคํายังคง
ปรับตัวขึ &นไม่ผ่านบริเวณ 1,845-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
อาจพจิารณาการปิดสถานะซื &อหากผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

ราคาทองคําพยายามทดสอบกรอบราคาด้านบน แม้ว่าจะเกิดแรงขายทํากําไรสลบัเข้า แต่การอ่อนตวั
ลงยงัคงจํากดั  หากราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรับ 1,820-1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ราคา
ยงัคงมีโอกาสขยบัขึ �นเพื�อทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,845-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั �ง หากทะลไุป
ได้ แนวต้านถดัไปจะอยูใ่นโซน 1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) จีนออกโรงขวางไต้หวันเข้าร่วมการประชุมประจําปีของ WHO  จีนออกแถลงการณ์คดัค้านมิให้ไต้หวนัเข้าร่วมการประชุมประจําปีขององค์การ
อนามยัโลก (WHO)  "มีเพียงจีนเดียวในโลกนี � การที�ไต้หวนัจะเข้าร่วมองค์กรระหวา่งประเทศ ซึ�งรวมถึง WHO จะต้องดําเนินการสอดคล้องกบัหลกัการจีน
เดียว" นางหวั ชุนหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าว  ทั �งนี � จีนคดัค้านไต้หวนัเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ เนื�องจากมองว่าไต้หวนัเป็น
เพียงมณฑลหนึ�งของจีน มิใช่ประเทศ  ก่อนหน้านี � กลุ่มประเทศ G7 เรียกร้องให้มีการเชิญไต้หวนัเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของ WHO ซึ�งจะจดัผ่านระบบ
ออนไลน์ในวนัที� 24 พ.ค.-1 มิ.ย. เพื�อให้ไต้หวนัแบง่ปันประสบการณ์ในการรับมือกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อย่างไรก็ดี WHO ระบุว่า การเข้า
ร่วมการประชมุดงักล่าวของไต้หวนัจะต้องผ่านการอนมุตัิของชาติสมาชิก ซึ�งบ่งชี �ว่าไต้หวนัจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม หากไม่ได้รับการรับรองจาก
จีน 

• (+) ยูโรดีดตัว ขานรับดัชนีความเชื<อมั<นเศรษฐกิจเยอรมนี  ยูโรดีดตวัขึ �นในวนันี � โดยแข็งค่าเทียบดอลลาร์และเยน ขานรับการพุ่งขึ �นของดชันีความ
เชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของเยอรมนี  ทั �งนี � สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจยโุรป (ZEW) เปิดเผยวา่ ดชันีความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของนกัลงทนุ พุ่งขึ �นแตะ 84.4 จุดใน
เดือนพ.ค. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 72.0 จดุ จากระดบั 70.7 จดุในเดือนเม.ย. 

• (+) ดอลล์อ่อน นักลงทุนจับตาสหรัฐเผยดัชนี CPI วันนี &  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (11 พ.ค.) โดยดอลลาร์ปรับตวัลงอย่างต่อเนื�อง ก่อนที�กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวนันี � ขณะที�สกุล
เงินยโูรได้รับปัจจยัหนนุจากดชันีความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีที�พุ่งขึ �นอย่างแข็งแกร่ง  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์
เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.08% แตะที� 90.1424 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 108.64 เยน 
จากระดบั 108.82 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2089 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2099 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบ
กบัฟรังก์สวสิ ดอลลาร์แข็งคา่ขึ �นแตะระดบั 0.9034 ฟรังก์ จากระดบั 0.9007 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2152 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.2144 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.4157 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4134 ดอลลาร์  

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 473.66 จุด เหตุวติกเงนิเฟ้อฉุดหุ้นดิ<งหนัก  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื�อคืนนี � (11 พ.ค.) เนื�องจากความวิตก
กงัวลเกี�ยวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐได้กดดนัให้นกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มต่างๆเป็นวงกว้าง ตั �งแต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปจนถึงกลุ่มพลงังาน โดยความตื�น
ตระหนกเกี�ยวกบัภาวะเงินเฟ้อได้ทวีความรุนแรงขึ �นเมื�อสํานกังานสถิตขิองกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยข้อมลูที�บ่งชี �ถึงภาวะขาดแคลนแรงงานในสหรัฐ 
ขณะเดียวกนันกัลงทุนจับตาการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.ของสหรัฐในวนันี �  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 34,269.16 จุด 
ลดลง 473.66 จุด หรือ -1.36% ดชันี S&P500 ปิดที� 4,152.10 จุด ลดลง 36.33 จุด หรือ -0.87% ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,389.43 จุด ลดลง 12.43 จุด 
หรือ -0.09% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งเป็นประวัตกิารณ์ในเดือนมี.ค.  สํานกังานสถิตขิองกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการเปิดรับ
สมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึ�งเป็นมาตรวดัอุปสงค์ในตลาดแรงงาน พุ่งขึ �น 8% สู่ระดบั 
8.12 ล้านตําแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์นบัตั �งแตเ่ริ�มมีการรวบรวมข้อมลูดงักล่าวในเดือนธ.ค.2543 

• (-) Dogecoin พุ่งกระฉูด หลัง "อีลอน มัสก์" ส่งสัญญาณอาจรับชําระค่าซื &อรถยนต์เทสลา  Dogecoin พุ่งขึ �นในวนันี � หลงัจากที�นายอีลอน มสัก์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทเทสลา อิงค์ ส่งสญัญาณว่า เทสลาอาจรับ Dogecoin จากลูกค้าสําหรับการซื �อรถยนต์ของบริษัท  ณ เวลา 17.33 น.
ตามเวลาไทย Dogecoin ทะยานขึ �น 12.11% สู่ระดบั 0.512 ดอลลาร์ ในการซื �อขายบนแพลตฟอร์ม Coin Metrics  ทั �งนี � นายมสัก์ได้สอบถามความเห็น
ของผู้ ที�ตดิตามบญัชีทวติเตอร์ของเขา ซึ�งมีจํานวนมากถงึ 53.8 ล้านคน โดยเขาได้ถามว่า "เทสลา อิงค์ควรรับ Dogecoin เป็นค่าซื �อรถยนต์หรือไม่?" ("Do 
you want Tesla to accept Doge?") ซึ�งหลงัจากที�เขาทวีตข้อความดงักล่าวเพียง 30 นาที ก็มีกระแสตอบรับถงึ 750,000 ราย 

• (+/-) รัสเซียยันไม่มีเอี<ยวโจมตีไซเบอร์ท่อส่งนํ &ามันสหรัฐ  นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทําเนียบเครมลิน กล่าวว่า รัสเซียไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการโจมตี
ทางไซเบอร์ต่อท่อส่งนํ �ามนัของบริษัทโคโลเนียล ไปป์ไลน์ ซึ�งเป็นผู้บริหารท่อส่งนํ �ามันขนาดใหญ่ที�สุดของสหรัฐ  "รัสเซียไม่มีส่วนเกี�ยวข้องกับการโจมตี
ดงักล่าว โดยเราจะไม่ยอมรับข้อกล่าวหาในเรื�องนี �" นายเพสคอฟกล่าว  ทางด้านประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐ ยังไม่ได้กล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วน
เกี�ยวข้องในเรื�องนี �  "ขณะนี �ยงัไม่มีหลกัฐานบง่ชี �วา่รัสเซียมีส่วนเกี�ยวข้องแตอ่ย่างใด แม้มีหลกัฐานแสดงวา่ผู้ ที�ทําการโจมตีได้ดําเนินการอยู่ในรัสเซีย" ปธน.
ไบเดนกล่าว 
 

  
 

                         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. 
 

0.9%** 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. 
 

6.8%** 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW 
 

84.0** 66.3 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW 
 

84.4** 70.7 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก 
 

99.8** 98.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) 
 

8.12M** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


