
 

 

 

 

   

สรุป   ราคาทองค าอยู่ในช่วงแกว่งอ่อนตวัลง แมจ้ะมีแรงซือ้หนุนราคาฟ้ืนจาก Low วานนี ้1,812.30 ดอลลารต่์อออนซ ์ แต่การดีดตวัขึน้เป็นไปอย่างจ ากัด ขณะที่
แรงขายเขา้มากดดันเพิ่มขึน้ ปัจจัยกดดันหลักมาจาก สหรฐัเปิดเผยดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พุ่งขึน้ 4.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายปี  สูงกว่าที่นักวิเคราะห์
คาดการณท์ี่ระดบั 3.6% และเป็นการทุบสถิติในรอบ 12 ปี จึงหนนุใหบ้อนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีดีดขึน้ทนัที โดยเชา้นีเ้คลื่อนไหวไม่ไกลจากระดบั 1.7% ส่งผลกดดนั
ราคาทองค า   ทัง้นี ้แมว้่าเจา้หนา้ที่เฟดหลายท่านรวมถึงประธานเฟด จะแสดงจดุยืนว่าเฟดจะคงผ่อนคลายนโยบายต่อไปและขอดูขอ้มลูเศรษฐกิจต่อไปอีกระยะให้
แน่ใจก่อนปรบัเปลี่ยนนโยบายการเงิน แต่ นักลงทนุมีความวิตกเพิ่มขึน้ ว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึน้จะชั่วคราว หรือจะสงูขึน้ต่อเนื่อง ซึ่ งนกัลงทุนกังวลว่าหากเงินเฟ้อทะยาน
ต่อไปในที่สดุแลว้เฟดจ าเป็นตอ้งค่อยๆกลบัมาคุมเขม้นโยบายการเงิน  สะทอ้นไดจ้าก Eurodollar Futures พบว่า นักลงทุนมองโอกาสเพิ่มขึน้ที่เฟดจะขึน้ดอกเบีย้ 
0.25% ในเดือนธ.ค. ปี 2022  นอกจากนี ้  เรย ์ดาลิโอ (Ray Dalio) ผูก้่อตั้ง Bridgewater หนึ่งในเฮดจฟั์นดแ์ถวหนา้ของโลก เปิดเผยมมุมองของเขาผ่านงาน The 
Wall Street Journal’s Future of Everything Festival เตือนว่า เงินเฟ้อก าลงัมา จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั  จึงมองว่าระยะสัน้ทองค าอาจถูกขายท า
ก าไรไดจ้ากการพุ่งขึน้ของบอนดย์ีลดส์หรฐั  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองย่อตวัลงมา แต่ยงัคงทรงตวัไดเ้หนือระดบั 1,803 ดอลลารต่์อออนซ ์คาด
ว่าจะเห็นการดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้น 1,832 ดอลลารต่์อออนซอ์ีกครัง้ และหากยืนบริเวณแนวตา้นดงักล่าวได ้อาจขยบัขึน้ทดสอบแนวตา้นถดัไป 1,845 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของเดือน พ.ค.)  แนะน าเขา้ซือ้หากราคาทองค าขยบัลงไม่หลดุแนวรบั 1,803 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้(ตดัขาดทุนหากราคาหลดุ) และอาจแบ่ง
ขายท าก าไรบางส่วนหากราคาไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,832-1,845 ดอลลารต่์อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                    เข้าซื้อหากราคาทองค าขยับลงไม่หลุดแนวรับ 
1,803 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ (ตัดขาดทุนหากราคาหลุด) และอาจ
แบ่งขายท าก าไรบางส่วนหากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,832 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านได้ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่แนว
ต้านถัดไปบริเวณ 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์
  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 พฤษภาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
13/05/2564 11:51 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,815.20 1,818.05 2.85 0.16 

Spot Silver ($) 27.01 27.02 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.33 0.04 0.13 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,050 26,950 -100 -0.37 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.91 68.66 -0.25 -0.36 

ดชันดีอลลาร ์ 90.77 90.77 -0.01 -0.01 

เงนิยูโร (€/$) 1.2070 1.2076 0.00 0.05 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

      1,803    1,786 1,771 

      1,832    1,845 1,856 

 

 



 

 

• (+)  สหรัฐส่ังลงดาบเจ้าหน้าที่จีน ฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการนับถือศาสนา ส านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า รฐับาลสหรฐัได้
ประกาศคว ่าบาตรเจา้หนา้ท่ีจีนรายหน่ึงฐานละเมิดสิทธิมนุษยชน หลงัจากเจา้หนา้ท่ีรายดงักล่าวไดส้ั่งกักขงัผูท่ี้ อยู่ในนิกายฝ่าหลนุกงรายหน่ึง 
กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัได้ออกขอ้จ ากัดด้านวีซ่ากับนายหยู ฮุย อดีตเจา้หน้าท่ีของนครเฉิงตู ตลอดจนสมาชิกในครอบครวัของเขา 
หลงัจากท่ีนายหยูสั่งลงโทษผูท่ี้อยู่ในนิกายฝ่าหลนุกงซึ่งรฐับาลจีนมองว่าเป็นลทัธิท่ีมีแนวคิดต่อตา้นรฐับาล ทั้งนี ้สหรฐัไดป้ระกาศการตดัสินใจ
ครัง้นีเ้มื่อวนัพุธท่ีผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกับท่ีทางกระทรวงไดเ้ปิดเผยรายงานประจ าปีดา้นเสรีภาพในการเลือกนบัถือศาสนาทั่วโลก ราย งาน
ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยรายละเอียดต่างๆ ซึ่งสหรฐัมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนในภมูิภาคซินเจียงของจีนอย่างมาก ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีสหรฐัราย
หน่ึงกล่าวว่า พืน้ท่ีดงักล่าวคือ "เรือนจ ากลางแจง้" ท่ีเอาไวข่้มเหงชาวอยุกรูแ์ละชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิม 

• (+) นอรเ์วยเ์ลิกใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าหว่ันปัญหาล่ิมเลือดอุดตัน   นายกรฐัมนตรีเออรน์า ซูลบารก์ ของนอรเ์วย ์เปิดเผยว่า นอรเ์วย์
จะยกเลิกการใชง้านวคัซีนของบรษิัทแอสตรา้เซนเนกา้ ในโครงการฉีดวคัซีนทั่วประเทศ ก่อนหนา้นี ้นอรเ์วยไ์ดร้ะงบัการใชง้านวคัซีนแอสตร้าเซน
เนกา้เป็นการชั่วคราวตัง้แต่วนัท่ี 11 มี.ค. หลังจากท่ีมีรายงานว่าวัคซีนดังกล่าวมีผลขา้งเคียงท าใหเ้กิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ ป่วยบางราย 
อย่างไรก็ตาม รฐับาลตดัสินใจท่ีจะใชว้คัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (เจแอนดเ์จ) แมจ้ะพบรายงานถึงผลขา้งเคียงในลกัษณะเดียวกับแอ
สตรา้เซนเนกา้ การตดัสินใจของรฐับาลมีขึน้ หลงัไดร้บัค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสขุนอรเ์วย ์(เอ็นไอพีเอช) และคณะผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งจดัตัง้
ขึน้โดยรฐับาลเมื่อวนัจนัทรท่ี์ผ่านมาว่า ควรเลิกใชว้คัซีนทัง้ 2 ชนิด นอกจากนี ้รฐับาลยงัวางแผนท่ีจะบริจาควคัซีนแอสตรา้เซนเนกา้ท่ีไม่ไดใ้ช้
งานใหก้ับประเทศอื่น ๆ อีกดว้ย ขอ้มลูล่าสดุจากเอ็นไอพีเอชระบวุ่า ปัจจบุนั ชาวนอรเ์วยจ์ านวน 1,505,957 รายไดร้บัการฉีดวคัซีนอย่างนอ้ย 1 
โดสแลว้ หรือคิดเป็นสดัส่วน 28.2% ของจ านวนประชากร 

• (-)  สหรัฐขาดดุลงบประมาณลดลงกว่า 5 แสนล้านดอลลใ์นเดือนเม.ย.   กระทรวงการคลงัของสหรฐัเปิดเผยยอดขาดดุลงบประมาณ
เดือนเม.ย. 2564 ท่ีระดบั 2.26 แสนลา้นดอลลาร ์หลงัรายจ่ายเก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ลดลงและรายรบัพุ่งสงูขึน้อย่างมาก โดยการ
ขาดดลุงบประมาณในเดือนเม.ย.นัน้ ปรบัลดลง 5.12 แสนลา้นดอลลาร ์หรือ 69% เมื่อเทียบกับตวัเลขของเดือนเม.ย. 2563 ซึ่งเป็นเดือนแรกท่ีมี
การบังคบัใชม้าตรการล็อกดาวน ์อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังระบุว่า ยอดขาดดุลงบประมาณในช่วง 7 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2564 นั้น
ยงัคงสงูเป็นประวตัิการณท่ี์ระดบั 1.932 ลา้นลา้นดอลลาร ์หรือเพิ่มขึน้ 30% จากปีงบประมาณ 2563 รายรบัเดือนเม.ย. 2564 เพิ่มขึน้ 82%จาก
ปี 2563 แตะระดบั 4.39 แสนลา้น แต่รายรบัท่ีเพิ่มขึน้มานัน้ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการขยายเวลาช าระภาษีเงินไดถ้ึงเดือนก.ค. 2563 ในขณะท่ี
ปี 2564 กระทรวงการคลังไดป้ระกาศการขยายเวลาการช าระภาษีเงินไดเ้พียง 1 เดือน ถึงวนัท่ี 17 พ.ค.เท่านั้น และจะไม่มีการขยายเวลาการ
ช าระภาษีเงินไดส้  าหรบักลุ่มนิติบคุคล 

• (+/-) ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบตามทศิทางดาวโจนส ์หว่ันเงินเฟ้อพุง่กดดันเฟดขึน้ดอกเบีย้ ตลาดหุน้เอเชียเปิดในแดนลบวนันี ้ตามทิศทาง
ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดรว่งลงกว่า 600 จดุเมื่อคืนนี ้ขณะท่ีดชันี S&P500 ดิ่งลงเป็นเปอรเ์ซ็นตใ์นวนัเดียวรุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือน
ก.พ.ปีนี ้เน่ืองจากนกัลงทุนกังวลว่าการพุ่งขึน้ของตวัเลขเงินเฟ้ออาจกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าท่ีคาดไว ้
รวมทัง้ลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) นกัลงทุนกังวลว่า ตวัเลข CPI ท่ีพุ่งขึน้มากกว่าท่ีนกัวิเคราะห์
คาดการณไ์ว ้จะท าใหเ้ฟดชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดไว ้รวมทั้งลดวงเงินในโครงการซือ้
พนัธบตัรตามมาตรการ QE เพื่อสกดัเงินเฟ้อ จากปัจจบุนัท่ีเฟดท า QE อย่างนอ้ย 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน 

 
 
 

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 10 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   21.0** 13.1 

วนัองัคารท่ี 11 พ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   0.9%** 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   6.8%** 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   84.0** 66.3 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   84.4** 70.7 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   99.8** 98.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   8.12M** 7.37M 

วนัพธุท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งตน้  -1.5%** 1.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.  0.1%** -1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.  0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนเม.ย.  0.9%** 0.3% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  -0.4M** -8.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 พ.ค. ทัง้วนั ฝรั่งเศส French Bank Holiday : Ascension Day   - - 

 ทัง้วนั เยอรมน ี German Bank Holiday : Ascension Day   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   487K 498K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนเม.ย.   0.4% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   0.3% 1.0% 

วนัศุกรท่ี์ 14 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.8% 8.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   1.0% 9.8% 

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

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือน   75.3% 74.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   90.2 88.3 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 3.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมี.ค.   0.3% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ที่มา  forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 07 พฤษภาคม 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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