
 

 

 

 

   

สรุป   เชา้วนัศกุรร์าคาทองค าพุ่งขึน้ท าระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้บริเวณ 1,821.88 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที่ระดบัต ่าสุดของวนัท าไวเ้พียงบริเวณ 1,812.70 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์โดยมีปัจจยัพืน้ฐานที่หนุนทองค า จากคาดการณเ์งินเฟ้อที่พุ่งขึน้ โดย 10 year breakeven inflation ขึน้สู่ระดบัสูงสดุรอบ 8 ปี จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
สหรฐัทัง้การเงิน และการคลงัที่ปธน.เตรียมเจรจากับสมาชิกสภาคองเกรสอีกวงเงินราว 4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ ขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี
ปรบัตวัลง ยิ่งกดดันใหอ้ัตราผลตอบแทนที่แทจ้ริง (Real Yield) ติดลบหนักขึน้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่หนุนราคาทองค า นอกจากนี ้ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) เปิดเผย
รายงานเสถียรภาพทางการเงิน หรือ Financial Stability Report ที่จัดท าทุกครึ่งปี ซึ่งพบว่าภาคการเงินของสหรฐัยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเสถียรภาพ เนื่องจากราคา
สินทรพัยใ์นตลาดทัง้ในสหรฐัและอีกหลายประเทศทั่วโลกที่ปรบัตวัเพ่ิมสูงขึน้นั้นเป็นราคาที่ ‘มากเกิน’ กว่ามูลค่าจริงในตลาด แนวโน้มดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อราคา
ทองค า ประกอบกบัมีแรงซือ้ทางเทคนิคหลงัจากราคาทองค าทะลผุ่านแนวตา้นส าคญัโซนบริเวณ 1,800 ดอลลารต์่อออนซข์ึน้มาได ้ ส าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผย 
ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงาน  และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง  ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค ามีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ผันผวนได ้ ดา้นปัจจัยทางเทคนิค
ประเมินว่า ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุ 1,805-1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์มีโอกาสที่ราคาพยายามทรงตวัรกัษาระดบัไวจ้ะท าใหมุ้มมองเชิงบวกเพ่ิมขึน้ โดยหากยืน
เหนือระดบัสงูสดุของวนัก่อนหนา้ได ้การขยบัขึน้จะมีแนวตา้นถดัไปที่ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากหลดุแนวรบัแรก กรอบดา้นล่างจะอยู่ที่ 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์ เขา้
ซือ้เม่ือราคาทองค าอ่อนตวัลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,805-1,799 ดอลลารต์่อออนซอ์ย่างแข็งแกร่ง ตดัขาดทุนหากราคาหลุดแนวรบับริเวณ 1,782 ดอลลารต์่อออนซ ์
และแบ่งขายท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดส้ามารถถือสถานะซือ้ต่อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

                      เข้าซื้อจังหวะการอ่อนตัวลงของราคาใกล้โซน 

1,805-1,799 ดอลลารต์่อออนซ์ หรือ ราคาทองค าไม่สามารถยืน 

1,837 ดอลลาร์ต่อออนซไ์ด้ ให้แบ่งทองค าออกขายเพื่อท าก าไร

บางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 พฤษภาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
07/05/2564 11:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.70 1,820.39 5.69 0.31 

Spot Silver ($) 27.27 27.42 0.15 0.55 

เงนิบาท (฿/$) 31.22 31.22 -0.01 -0.02 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,850 350 1.32 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.22 68.54 0.32 0.47 

ดชันดีอลลาร ์ 90.90 90.86 -0.04 -0.04 

เงนิยูโร (€/$) 1.2063 1.2067 0.00 0.03 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 

    1,799  1,782 1,765 

      1,837  1,854 1,871 

 



 

 

• (+) Fed ห่วงความเสี่ยงระบบการเงินในสหรัฐฯ เตือนราคาสินทรัพยท่ั์วโลกเร่ิมสูงเกินมูลค่าจริง ธนาคารกลางสหรฐัฯ (Fed) เปิดเผยรายงาน
เสถียรภาพทางการเงิน หรือ Financial Stability Report ท่ีจัดท าทุกครึ่งปี ซึ่งพบว่าภาคการเงินของสหรฐัฯ ยังมีความเสี่ยงเก่ียวกับเสถียรภาพ 
เนื่องจากราคาสินทรพัยใ์นตลาดทัง้ในสหรฐัฯ และอีกหลายประเทศทั่วโลกท่ีปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้นัน้เป็นราคาท่ี ‘มากเกิน’ กว่ามลูค่าจริ งในตลาด ทัง้นีท่ี้
ผ่านมา เจอโรม พาวเวลล ์ประธาน Fed และเจา้หนา้ท่ีระดบัอาวุโสของ Fed มกัจะคลายความวิตกเก่ียวกับราคาสินทรพัยใ์นตลาดท่ีปรบัตวัเพิ่มสงูว่า 
ตราบใดท่ีอตัราดอกเบีย้ยงัอยู่ในระดบัต ่า มลูค่าสินทรพัยเ์หล่านีก้็ยงัสมเหตุสมผล เท่ากับตีความไดว่้า หากกรณีท่ีสหรฐัฯ ตอ้งปรบัขึ ้นอตัราดอกเบีย้ 
ความเคลื่อนไหวดงักล่าวย่อมมีผลสั่นคลอนเสถียรภาพของระบบการเงินของสหรฐัฯ 

• (+) ‘ราคาอาหารโลก’ พุ่งสูงสุดในรอบ 7 ปี ดชันีราคาอาหารโลก ปรบัตวัพุ่งสงูขึน้ท าสถิติสงูสดุในรอบ 7 ปี น าโดยสินคา้น า้ตาล และคาดว่า ขา้ว
สาลี และขา้วโพด จะเพิ่มขึน้ทั่วโลก องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานในวนันีว่้า ราคาอาหารทั่วโลกในเดือน เม.ย. 2564  
ปรบัตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 11 ติดต่อกัน ท าสถิติสงูสุดนับตั้งแต่เมื่อเดือนพ.ค. 2557 น าโดยสินคา้น า้ตาล FAO ระบุว่า ดชันีรวมของราคาอาหารในเดือน 
เม.ย. เฉลี่ยอยู่ท่ี 120.9 จุด เมื่อเทียบกับระดบัหลงัปรบัทวนแลว้ในเดือนมี.ค. ซึ่งอยู่ท่ี 118.9 จุด ขณะที่ตวัเลขเดือน มี.ค.ก่อนปรบัทวนอยู่ท่ี 118.5 จุด 
ดชันีดงักล่าวเป็นตวัชีว้ดัการเปลี่ยนแปลงของราคาธัญพืช เมล็ดน า้มนั ผลิตภณัฑน์ม เนือ้ และน า้ตาล ในแต่ละเดือน 

• (+)  ซีอีโอโมเดอรน์าคาดจะมีโควิดสายพันธุใ์หม่เพ่ิมอีกในช่วง 6 เดือนข้างหน้า นายสตีเฟน แบนเซล ซีอีโอของบริษัทโมเดอรน์าเปิดเผยว่า 
ทางบริษัทคาดการณว่์าจะมีไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่เพิ่มขึน้อีกในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ เนื่องจากประเทศแถบซีกโลกใตก้ าลงัเขา้สู่ฤดูใบไมร้ว่งและ
ฤดูหนาว นายแบนเซลกล่าวว่า ประชาชนอาจตอ้งรบัการฉีดวคัซีนกระตุน้ภูมิคุม้กัน (booster shot) อีก 2 โดส เนื่องจากไวรสัโควิด-19 จะแพรร่ะบาด
ไปทั่วโลก "มีความกังวลว่าจะเกิดไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่เพิ่มขึน้อีกทั่วโลก และเราเชื่อว่าในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีประเทศแถบ
ซีกโลกใตเ้ขา้สู่ฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว เราจะเห็นไวรสัโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่เกิดขึน้อีกมาก"  

• (-)  ‘โมเดอรน์า’ ทดลองฉีดกระตุ้น เอาอยู่ โควิดสายพันธุ ์‘แอฟริกาใต้ - บราซิล’  "โมเดอรน์า" เผยผลทดลองใชว้คัซีนโควิด-19 ปริมาณ 50 
ไมโครกรมั ฉีดใหผู้เ้คยรบัวคัซีนแลว้ พบตอบสนองสรา้งภูมิคุม้กันสายพันธุ์แอฟริกาใต ้และบราซิลได ้โมเดอรน์า อิงค ์เปิดเผยเมื่อวนั พุธ (5 พ.ค.) 
เก่ียวกับขอ้มูลเบือ้งตน้วคัซีนโควิด-19 ท่ีอยู่ในระหว่างทดลองทางคลินิกขณะนีว่้า วคัซีนโมเดอรน์าส าหรบัฉีดกระตุน้ (booster shot) เพื่อป้องกันโรค
โควิด-19 สามารถเสริมสรา้งการตอบสนองของภูมิคุม้กันต่อไวรสัชนิดกลายพนัธุ ์สายพนัธุ ์B.1.351 และ P.1 ท่ีพบครัง้แรกในแอฟริกาใตแ้ละบราซิล
ตามล าดบั 

• (-)   นิวยอรก์พร้อมฉีดวัคซีนโควิดของจอหน์สันฯให้กับนักท่องเที่ยว-ยืนยันดูแลอย่างดี  นายบิล เดอ บลาซิโอ นายกเทศมนตรีนครนิวยอรก์
เปิดเผยว่า นครนิวยอรก์พรอ้มท่ีจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สนั ใหก้ับบรรดานักท่องเที่ยวในย่านไทมส์แควร ์
และพืน้ท่ีอื่นๆ ของนครนิวยอรก์ในเร็วๆนี ้"เป็นข่าวดีส  าหรบับรรดานักท่องเที่ยว ขอเชิญท่านมาท่องเที่ยวท่ีน่ี เพราะท่ีน่ีปลอดภยั และเราจะดูแลท่าน
เอง เราจะท าใหท่้านมั่นใจว่าท่านจะไดร้บัวคัซีนในช่วงเวลาท่ีท่านอยู่กับเราท่ีน่ี" นายบลาซิโอกล่าวในระหว่างการแถลงต่อสื่อมวลชนในวนัพฤหสับดี 
(6 พ.ค.) ตามเวลาสหรฐั นายบลาซิโอระบุว่า นครนิวยอรก์จะจัดหารถฉีดวคัซีนเคลื่อนท่ีซึ่งจะจอดอยู่ในเขตแมนฮตัตนั , สวนสาธารณะบรู๊คลิน บริดจ ์
และสถานท่ีอื่นๆ อย่างเรว็ท่ีสดุภายในช่วงสดุสปัดาหนี์ ้ซึ่งคาดว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไดร้บัการอนมุตัิจากรฐันิวยอรก์ 

• (-)  ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก ตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึน้ในวนันี ้โดยไดแ้รงหนุนจากดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งขึน้ท านิวไฮกว่า 300 จดุเมื่อคืนนี ้หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูข้อสวสัดิการว่างงานลดลงแตะระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เกิดการแพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 อย่างไรก็ดี การซือ้ขายยงัคงเป็นไปอย่างระมดัระวงัเนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ในภมูิภาคท่ีส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 29,414.00 จุด เพิ่มขึน้ 82.63 จุด หรือ +0.28% และดัชนี HSI ตลาดหุ้น
ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 28,787.11 จดุ เพิ่มขึน้ 149.65 จดุ หรือ +0.52% 
 

 
ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 



vdeposit- 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   66.2** 66.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   62.9** 63.3 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุทา้ย   60.5** 60.6 

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

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

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

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   1.1%** -0.8% 

วนัพธุท่ี 5 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.00น. ไทย มติดอกเบีย้ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)    0.5%** 0.5% 

 14.55น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   49.9** 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   50.5** 50.3 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   64.7** 63.1 

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

วนัพฤหสับดีท่ี 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   0.10%** 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   498K** 553K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   5.4%** -4.2% 
 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   -0.3%** 6.0% 

วนัศกุรท์ี่ 7 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.0% -0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   990K 916K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   5.8% 6.0% 
 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนมี.ค.   1.4% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 
*ท่ีมา forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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