
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองคาํฟื�นเล็กนอ้ย หลงัจากวานนี�ราคารว่งลงทดสอบ 1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์ ทนัทีที"มีข่าววา่ นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั เปิดเผยในงานสมัมนา
ของนิตยสารดิแอตแลนติก วา่ "อตัราดอกเบี �ยอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเพิ"มขึ �น เพื"อป้องกนัไม่ใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัรอ้นแรงเกินไป"  สง่ผลกดดนัต่อราคาทองคาํ  แมว้า่นางเยลเลน 
จะออกมาชี �แจงผ่านทางวอลลส์ตรที เจอรน์ัลในเวลาตอ่มาวา่ "ดิฉันไมไ่ดค้าดการณ ์หรอืใหค้าํแนะนาํเกี"ยวกบัการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ย หากใครสกัคนจะใหค้วามเคารพใน
ความเป็นองคก์รอิสระของเฟด คนๆนั�นก็คือดิฉันเอง"  สะทอ้นวา่ เธอเคารพในความเป็นอิสระของเฟด  แตโ่ดยรวมแลว้ประเด็นดงักล่าวยงัสรา้งความวิตกใหก้บันกัลงทนุใน
ตลาด จึงแนะนาํติดตาม การเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัอย่างใกลชิ้ด ซึ"งอาจเป็นปัจจยัเรง่ใหเ้ฟดตัดสินใจปรบัเปลี"ยนนโยบายการเงินไดเ้ร็วขึ �น   ขณะที"คาดว่าราคา
ทองคาํระยะสั�นอาจตอบสนองเชิงลบจากความแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจสหรฐั  ซึ"งวนันี �สหรฐัจะมีการรายงานตวัเลข การจา้งงานภาคเอกชนจาก ADP และ ดชันี PMI ภาค
บริการของสหรฐั  ส่วนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาที"บริเวณ 31.20 บาท/ดอลลาร ์หลงัระหว่างวนัมีจงัหวะแข็งค่าบริเวณ 31.11 บาท/ดอลลาร ์โดยนักลงทนุรอผลการประชมุ
กนง.ของไทยบา่ยวนันี � ซึ"งคาดคงดอกเบี �ยไว ้0.5% ในการประชมุรอบนี� แต่นกัลงทนุรอดสูญัญาณว่ากนง.จะประเมินเศรษฐกิจไทยอยา่งไร และจะสง่สญัญาณลดดอกเบี �ย
ลงในอนาคตหรือไม่  ซึ"งจะกระทบต่อค่าเงินบาท และราคาทองคาํในประเทศได ้  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า   ราคาทองคาํแกวง่ตวัในกรอบพยายามทรงตวัรกัษา
ระดบัไว ้หากราคายืนเหนือแนวรบัในโซน 1,771 ดอลลารต์่อออนซไ์ดแ้ข็งแกรง่จะแสดงถึงแรงเขา้ซื �อในระยะสั�น ทาํใหป้ระเมินว่าในระยะสั�น ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึ �นไป
ทดสอบ แนวตา้น 1,799 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรก ประเมินแนวรบัถดัไปในบริเวณ 1,753-1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์ ซื �อหากราคาอ่อนตวั
ลงมาในโซน 1,771 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,771 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทั�งนี � อาจพิจารณาแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํ
ไมผ่่านแนวตา้นที" 1,799 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เข ้าซ ื�อ หากราคาท องคําสามารถยืน เหนือบร ิเวณ 

1,771 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้อย่างแข ็งแกร ่ง สามารถรอขายทาํกาํไร

บางส่วนหากไม่ผ่านบร ิเวณแนวต้าน 1,799 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่

ถา้ฝ่าไปได้ให ้รอขายบร ิเวณแนวต้านถดัไป 

 

5 พฤษภาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
5/05/2564 11:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,778.60 1,781.12 2.52 0.14 

Spot Silver ($) 26.49 26.51 0.02 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.18 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,300 -50 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.42 69.34 -0.08 -0.12 

ดชันดีอลลาร ์ 91.29 91.20 -0.09 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2012 1.2022 0.00 0.08 

ที5มา : Aspen 

     1,771   1,756 1,741 

      1,799   1,816 1,831 

 



 

 

 (+)  เฟดยํ�ายังไม่ถ ึงเวลาลดวงเงิน  QE ช ี�เศรษฐกิจ-เงินเฟ้อยังห ่างไกลเป้าหมาย  นางแมรี ดาลีย ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขา
ซานฟรานซิสโกเปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรฐัยงัอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายการจา้งงานอย่างเต็มศกัยภาพ และอตัราเงินเฟ้อที"ระดบั 2% ของเฟด พรอ้ม
ระบุว่า ขณะนี�ยงัไม่ถึงเวลาที"คณะกรรมการเฟดจะพูดคยุกนัเกี"ยวกบัการปรบัลดมาตรการสนบัสนนุเศรษฐกิจ  นางดาลียแ์สดงความเห็นดงักล่าวใน
ระหว่างการกล่าวปาฐกถาในที"ประชุมซึ"งจดัโดย Economic Club of Minnesota เมื"อวานนี� เมื"อผูด้าํเนินรายการถามว่า เฟดควรจะเริ"มปรบัลดวงเงิน
ในโครงการซื �อพนัธบตัรซึ"งปัจจบุนัอยู่ที" 1.20 แสนลา้นดอลลารต์อ่เดือนหรือไม่ นางดาลียก์ล่าววา่ "เวลาที"เหมาะสมก็คือเมื"อเราใกลจ้ะบรรลเุป้าหมาย
การจา้งงานและอตัราเงินเฟ้อมากกว่าที"เป็นอยู่ในขณะนี� เฟดยงัคงมีมมุมองที"เป็นบวกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ แต่เรามองว่าเศรษฐกิจยงัคงอยู่ห่างไกล
จากเป้าหมายดงักล่าว และเราไดร้บัขอ้มลูดา้นบวกเพียงแค่สองเดือนเท่านั�น" การแสดงความเห็นของนางดาลียส์อดคลอ้งกบัที"นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟดไดแ้ถลงตอ่สื"อมวลชนภายหลงัเสรจ็สิ �นการประชมุนโยบายการเงินเมื"อวนัที" 28 เม.ย.ที"ผ่านมาว่า "ขณะนี�ยงัไม่ถงึเวลาที"คณะกรรมการเฟด
จะหารือกนัเกี"ยวกบัการปรบัลดวงเงินในโครงการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE)" "เราไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้นี�แลว้ว่า เราจะแจง้
ใหส้าธารณชนไดร้บัรูว้า่เราจะหารือกนัในเรื"องดงักล่าวเมื"อใด เราจะส่งสญัญาณใหรู้ล้่วงหนา้หากเราจะตดัสินใจปรบัลดวงเงินในโครงการซื �อพนัธบตัร 
ขณะเดียวกนั เราจะจบัตาความคืบหนา้เกี"ยวกบัเป้าหมายต่างๆ ของเรา โดยเราคาดว่าอาจจะตอ้งใชเ้วลาอีกสกัระยะหนึ"งก่อนที"เราจะเห็นเป้าหมาย
ดงักล่าวบรรลผุลอย่างยั"งยืน" นายพาวเวลกล่าว 

 (+) "เยลเลน" ออกโรงแก้ข ่าวประเด็นหนุนข ึ�นดอกเบี�ย ยํ�าเคารพในความเป็นอ ิสระของเฟด นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐักล่าวให้
สมัภาษณก์บัหนงัสือพิมพว์อลลส์ตรีท เจอรน์ลัวา่ เธอไม่ไดค้าดการณ์หรือใหค้าํแนะนาํว่าควรจะปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ย หลงัจากที"บทสมัภาษณก่์อน
หน้านี�ของเธอส่งผลใหต้ลาดหุน้สหรฐัร่วงลงเมื"อคืนนี� ในช่วงเชา้ของวนัอังคารตามเวลาสหรฐั นางเยลเลนเปิดเผยในงานสัมมนาของนิตยสารดิ
แอตแลนติกว่า อัตราดอกเบี �ยอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเพิ"มขึ �น เพื"อป้องกนัไม่ใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัรอ้นแรงเกินไป อนัเป็นผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ของรฐับาลสหรฐั โดยถอ้ยคาํดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดแรงเทขายในตลาดหุน้สหรฐั ซึ"งไดฉุ้ดดชันี Nasdaq ร่วงลงกว่า 1.8%  อย่างไก็ดี นางเยลเลนได้
ออกมาชี�แจงผ่านทางวอลลส์ตรีท เจอรน์ลัในเวลาต่อมาว่า "ดิฉันไม่ไดค้าดการณ ์หรือใหค้าํแนะนาํเกี"ยวกบัการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ย หากใครสกัคน
จะใหค้วามเคารพในความเป็นองคก์รอิสระของเฟด คนๆนั�นก็คือดฉินัเอง" 

 (+/-) ตลาดหุ้นเอเช ียปิดเช้าผันผวน วติกโควดิ-เมินขุนคลังสหรัฐแก้ข ่าวข ึ�นดอกเบี�ย  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผนัผวน ขณะที"การซื �อขายบาง
เบา เนื"องจากตลาดบางส่วนในภูมิภาคปิดทาํการ ประกอบกบันกัลงทุนซึมซบัข่าวที"นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัแสดงความเห็นว่า อัตรา
ดอกเบี �ยอาจจาํเป็นตอ้งปรบัเพิ"มขึ �น ซึ"งฉุดใหหุ้น้กลุ่มเทคโนโลยีซึ"งมีความอ่อนไหวต่ออตัราดอกเบี �ยรว่งลงจากแรงเทขาย ก่อนที"นางเยลเลนจะแกข้่าว
ในเวลาตอ่มา นอกจากนี� สถานการณโ์ควิด-19 ในภูมิภาคยงัคงสรา้งความกงัวลแก่นกัลงทนุ  ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที" 28,559.80 จุด 
เพิ"มขึ �น 2.66 จดุ หรือ +0.01% ตลาดหุน้ญี"ปุ่ นปิดทาํการวนันี� (5 พ.ค.) เนื"องในวนัเด็ก ส่วนตลาดหุน้จีนปิดทาํการเนื"องในวนัแรงงาน ทั�งนี � นางเจเน็ต 
เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรฐักล่าวใหส้ัมภาษณ์กับหนังสือพิมพว์อลลส์ตรีท เจอรน์ัลว่า เธอไม่ไดค้าดการณ์หรือใหค้าํแนะนาํว่าควรจะปรบัขึ �นอตัรา
ดอกเบี �ย หลงัจากที"บทสมัภาษณก่์อนหนา้นี�ของเธอส่งผลใหต้ลาดหุน้สหรฐัรว่งลงเมื"อคืนนี� 

 (+/-)  "ไบเดน" หวังประชุมทวภิาคีกับปูตนิระหว่างเดนิทางเยอืนยุโรปเดือนมิ.ย.นี�  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แสดงความหวงัวา่ จะไดป้ระชมุกนั
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ในระหว่างการเดินทางเยือนยุโรปในเดือนมิ.ย.นี � ซึ"งเป็นครั�งแรกนบัแต่เขา้รบัตาํแหน่งปธน.อย่างเป็นทางการในเดือน
ม.ค.ที"ผ่านมา  "นั"นคือความหวงัและคาดหวงัของผม เรากาํลังดาํเนินการอยู่" ปธน.ไบเดนตอบคาํถามผูสื้"อข่าวว่ามีแผนจะพบปธน.ปูตินระหว่าง
เดินทางเยือนยุโรปหรือไม่ ทั�งนี � ปธน.ไบเดนจะเขา้ร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที"เมืองคอรน์วอลล ์ประเทศอังกฤษ ในระหว่างวนัที" 11-13 มิ.ย. 
และจะมีการประชมุทวิภาคีระหว่างผูน้าํกลุ่ม G7 ดว้ย จากนั�นปธน.ไบเดนจะเดนิทางไปยงักรุงบรสัเซลล ์ประเทศเบลเยียม เพื"อเขา้ร่วมการประชุมสุด
ยอดองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ้(NATO) ในวนัที" 14 มิ.ย.  ปธน.ไบเดนไดเ้สนอใหมี้การประชุมสุดยอดกบัปธน.ปูตินใน
ยุโรปในช่วงฤดูรอ้นนี� เพื"อแกไ้ขปัญหาต่างๆ ระหว่างรสัเซียกับสหรฐั ขณะที"สื"อสหรฐัรายงานว่า ทาํเนียบขาวกาํลังตดัสินใจเรื"องรายละเอียดการ
ประชุมดงักล่าว สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า ความสมัพันธร์ะหว่างสหรฐักบัรสัเซียนั�นเป็นปรปักษ์กนัในช่วงหลายปีหลงั โดยขดัแยง้กนัในเรื"องยูเครน
และความมั"นคงทางไซเบอร ์และตา่งกล่าวหาวา่อีกฝ่ายแทรกแซงการเมืองในประเทศตน 

ที5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั�งก่อน 

วนัจนัทรที์" 3 พ.ค. ทั�งวนั ญี"ปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day  - - 

 ทั�งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day  - - 

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

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

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : May Day  - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคการผลิตขั�นสดุทา้ย  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  - - 

 ทั�งวนั ญี"ปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day  - - 

 ทั�งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day  - - 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั"งซื �อภาคโรงงานเดือนมี.ค.  1.1%** -0.8% 

วนัพธุที" 5 พ.ค. ทั�งวนั ญี"ปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 ทั�งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.00น. ไทย การประชมุคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)    0.5% 0.5% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   50.1 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   50.3 50.3 

 19.15น. สหรฐัฯ การจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.จาก ADP   890K 517K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ(PMI)ภาคบริการขั�นสดุทา้ย   63.1 63.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนเม.ย.   64.2 63.7 

วนัพฤหสับดีที" 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบี �ย   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   540K 553K 

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

 
19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องตน้   -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 2564 ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


