
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า  

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพืน้ฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
14/05/2564 12:09 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.00 1,824.33 -1.67 -0.09 

Spot Silver ($) 27.08 26.95 -0.13 -0.48 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,100 27,240 140 0.52 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,100 27,170 70 0.26 

Gold Online Futures (GOM21) 1,814.70 1,826.30 11.60 0.64 

Silver Futures (SVFM21)  27.00 27.04 0.04 0.15 

ดชันดีอลลาร ์ 90.72 90.71 -0.01 -0.01 

เงนิบาท (฿/$) 31.34 31.37 0.03 0.10 

         ท่ีมา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาทองค าพยายามทรงตัวในระดับสูงและขึน้ไปทดสอบแนวตา้นโซน  1,832 
ดอลลารต์่อออนซ ์ได้แสดงถึงแรงเขา้ซือ้ในระยะสั้น หากยืนไดแ้ข็งแกร่ง ท าให้
ประเมินว่าในระยะสัน้ ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึน้ไปทดสอบแนวตา้นถัดไป  1,845 
ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดับสูงสุดของเดือน พ.ค.) ขณะที่แนวรบันั้นอยู่ในบริเวณ 
1,809-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
เปิดสถานะซือ้หากราคาอ่อนตัวลงมาในโซน 1,809-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์
พรอ้มลดการลงทุนหากราคาหลุด 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั้งนี ้อาจพิจารณา
แบ่งทองค าออกขายท าก าไรบางส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านตา้นบริเวณ 1,832 
ดอลลารต์่อออนซ์ แต่หากผ่านได้ชะลอการปิดสถานะซือ้ไปที่แนวต้านถัดไป
บริเวณ 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป  กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ (PHE) เปิดเผยในวันนีว้่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในอังกฤษช่วยป้องกันการเสียชีวิตให้กับ
ประชาชนไดเ้กือบ 12,000 คน และป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้สูงอายุตอ้งเข้ารกัษาตัวในโรงพยาบาลไดก้ว่า 30,000 คน ทั้งนี ้อังกฤษท าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ใหญ่ 2 ใน 3 ของประเทศแล้วอย่างน้อย 1 โดส ซึ่งเป็นการสนับสนุนความพยายามของนายบอริส จอห์นสัน 
นายกรฐัมนตรีองักฤษ ท่ีตอ้งการเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ในช่วงฤดรูอ้นนี ้ แนวโนม้ดงักล่าว ช่วยหนนุค่าเงินปอนด ์และชะลอการแข็งค่าของดอลลาร ์ซึ่ง
เป็นปัจจยับวกต่อราคาทองค า  ส าหรบัวนันีแ้นะน าติดตามการเปิดเผยตวัลขเศรษฐกิจสหรฐั อาทิ ยอดคา้ปลีก, การผลิตภาคอตุสาหกรรม, อตัราการ
ใชก้ าลงัการผลิต  และถึงคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้รโิภคจาก UoM 

         1,803  1,786  1,771 

         1,832  1,845  1,856 
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• (+) อังกฤษเผยวัคซีนโควิดช่วยรักษาชีวิตปชช.ในประเทศแล้วเกือบ 1.2 หมื่นคน  กระทรวงสาธารณสขุขององักฤษ (PHE) เปิดเผยในวนันีว่้า 
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ในองักฤษช่วยป้องกันการเสียชีวิตใหก้บัประชาชนไดเ้กือบ 12,000 คน และป้องกันไม่ใหก้ลุ่มผูส้งูอายตุอ้งเขา้รักษา
ตวัในโรงพยาบาลไดก้ว่า 30,000 คน  ทัง้นี ้องักฤษท าการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใหก้บัผูใ้หญ่ 2 ใน 3 ของประเทศแลว้อย่างนอ้ย 1 โดส ซึ่งเป็น
การสนบัสนุนความพยายามของนายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ ท่ีตอ้งการเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ในช่วงฤดูรอ้นนี ้ รายงานระบวุ่า จนถึงสิน้
เดือนเม.ย. โครงการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไดช้่วยป้องกันการเสียชีวิตของประชากรในกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไปในองักฤษได ้11,700 คน และผูม้ี
อายุ 65 ปีขึน้ไปประมาณ 33,000 คนไม่ตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล  อย่างไรก็ตาม ตวัเลขดงักล่าวไม่ครอบคลมุถึงสกอตแลนด,์ เวลส ์และ
ไอรแ์ลนดเ์หนือ ซึ่งรฐับาลของแต่ละประเทศต่างใชน้โยบายของตนเองในการรบัมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  นอกจากนี ้PHE ยงัระบุดว้ยว่า 
ตวัเลขดงักล่าวคิดจากผลท่ีไดจ้ากวคัซีนโดยตรงเท่านัน้ และมีหลกัฐานท่ีชัดเจนและมากขึน้ว่า วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ช่วยลดการแพร่ระบาดได ้ซึ่ง
หมายความว่า มีแนวโนม้มากขึน้ท่ีวัคซีนจะลดจ านวนผูเ้สียชีวิตและผูต้้องเขา้รบัการรกัษาตัวในโรงพยาบาล  แมรี แรมเซย ์หัวหน้าฝ่ายกา รสรา้ง
ภมูิคุม้กนัโรคของ PHE กล่าวว่า "วคัซีนไดช้่วยรกัษาชีวิตคนไวม้ากมาย และตอนนีเ้ราสามารถเห็นผลที่เกิดขึน้ไดว่้า วคัซีนช่วยป้องกนัไม่ใหป้ระชาชน
มีอาการหนกัและช่วยปกป้องโรงพยาบาลของเราได"้ 

• (-) ผลวิจัยชีฉ้ีดวัคซีนไฟเซอรโ์ดสสองหลังเว้น 3 เดือนเพ่ิมภูมิคุ้มกัน 3.5 เท่า  ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลยัเบอรม์ิ
งแฮมในองักฤษระบุว่า วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอรท์ าใหเ้กิดปฏิกิริยาท่ีสรา้งแอนติบอดีไ้ดม้ากขึน้ 3.5 เท่าในกลุ่มผูส้งูอายุ หากเลื่อน
การฉีดวคัซีนโดสที่ 2 ออกไปเป็น 12 สปัดาหห์ลงัจากการฉีดวคัซีนโดสแรก ผลวิจยัดงักล่าวซึ่งเปิดเผยในวนันีน้ัน้ถือเป็นครัง้แรกท่ีมีการน าขอ้มลูเรื่อง
ระดบัภมูิคุม้กนัของรา่งกายเมื่อไดร้บัวคัซีนของไฟเซอรโ์ดสท่ี 2 หลงัจากผ่านไป 3 สปัดาหต์ามผลการทดลองทางคลินิก มาเปรียบเทียบโดยตรงกบัการ
ฉีดวคัซีนโดสท่ี 2 หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ตามค าแนะน าจากหน่วยงานดา้นสาธารณสุขของอังกฤษท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนกลุ่มเสี่ยงไดร้บัการ
ป้องกันจากเชือ้โควิด-19 โดยเร็วท่ีสดุ  บริษัทไฟเซอรแ์ละบริษัทบิออนเทคยืนยนัว่า ไม่มีขอ้มลูใดๆ ท่ีสนับสนุนการเลื่อนการฉีดวคัซีนโดสท่ี 2 ออกไป 
อย่างไรก็ดี ไฟเซอรร์ะบุว่า อาจมีการน าขอ้มูลดา้นสาธารณสุขนอกหอ้งทดลองทางคลินิกมาร่วมพิจารณาเพิ่มเติม นางเฮเลน แพรร์ี่ ผูท้  าการวิจัย
ดงักล่าวระบุว่า "การวิจัยของเราแสดงใหเ้ห็นว่า ระดบัภูมิคุม้กันสงูสดุของร่างกายหลงัไดร้บัวคัซีนของไฟเซอรโ์ดสท่ี 2 นัน้มากขึน้อย่างมีนัยส าคญัใน
กลุ่มผูส้งูอายุ หากเลื่อนการฉีดวคัซีนโดสท่ี 2 ออกไปเป็น 12 สปัดาหห์ลงัจากไดร้บัวคัซีนโดสแรก" องักฤษไดเ้ริ่มระดมฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ของ
ไฟเซอรไ์ปแลว้ส่วนหน่ึงก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการฉีดโดสที่ 2 ซึ่งท าใหป้ระชาชนท่ีไดร้บัวคัซีนเป็นอนัดบัแรกๆ นัน้ไดร้บัการฉีดวคัซีนโดส
ท่ี 2 แลว้หลังจากผ่านไป 3 สปัดาห ์การวิจัยดังกล่าวซึ่งยงัไม่ไดก้ารตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันนัน้ มีการติดตามขอ้มลูของผูเ้ขา้ร่วม
ทดลอง 175 รายท่ีมีอายุ 80-99 ปี โดยพบว่าหากเลื่อนการฉีดวคัซีนโดสท่ี 2 ออกไปเป็น 12 สปัดาหห์ลงัจากไดร้บัวคัซีนโดสแรก ระดบัภมูิคุม้กนัสงูสดุ
ของรา่งกายจะเพิ่มขึน้ถึง 3.5 เท่าเมื่อเทียบกบัผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนโดสท่ี 2 หลงัจากผ่านไป 3 สปัดาห ์

• (+/-)  อังกฤษอาจเร่งฉีดวัคซีนโควิดโดส 2 หลังพบปชช.ติดโควิดสายพันธุอ์ินเดียเพ่ิม   ส านักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า คณะรฐัมนตรีของ
องักฤษอาจตอ้งเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มท่ีสองใหก้ับประชาชนหลายลา้นคน หลังจากท่ีนายบอริส จอหน์สัน แสดงความกังวลถึงการแพร่
ระบาดของเชือ้โควิด-19 จากอินเดีย กระทรวงสาธารณสขุอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนีว่้า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ B.1.617.2 ซึ่งเป็นสาย
พันธุ์ท่ีพบครัง้แรกในอินเดียนั้น เพิ่มขึน้เป็น 1,313 รายจาก 520 รายในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมาโดยประเมินว่าไวรสัโควิดสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถ
แพรก่ระจายไดไ้ม่นอ้ยกว่าสายพนัธุอ์งักฤษซึ่งระบาดเมื่อเดือนธ.ค.ปีท่ีแลว้ และน าไปสู่การล็อกดาวนค์รัง้ท่ีสามในเดือนม.ค.ท่ีผ่านมา "เรากงัวลกับโค
วิดสายพนัธุอ์ินเดียท่ีก าลงัระบาดอยู่ในตอนนี"้  

• (+/-)  ดอลลาร์เคลื่อนไหวกรอบกลาง 109 เยน ขณะนักลงทุนรอดูข้อมูลค้าปลีกสหรัฐ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัเคลื่อนไหวอยู่บริเวณกรอบ
กลาง 109 เยน ขณะท่ีนักลงทุนรอดูขอ้มูลคา้ปลีกเดือนเม.ย.ของสหรฐั ซึ่งจะมีการเปิดเผยวันนีเ้วลา 19.30 น. ตามเวลาไทย    ส  านักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ณ เท่ียงวันนีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 109.60-109.61 เยน เทียบกับ 109.42-109.52 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 109.66-
109.68 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น.ของเมื่อวานนี ้ยูโรเคลื่อนไหวท่ี 1.2080-1.2080 ดอลลาร ์และ 132.40-132.44 เยน เทียบกับ 1.2074-
1.2084 ดอลลาร ์และ 132.19-132.29 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 1.2085-1.2087 ดอลลาร ์และ 132.53-132.57 เยนท่ีตลาดโตเกียวช่วงเย็นเมื่อวานนี ้

ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 
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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 ์  473K** 498K 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.  0.6%** 1.0% 

วนัศุกรท่ี์ 14 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.5% 8.4% 

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

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.9% 1.4% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือน   75.0% 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ylgfutures.co.th/

