
  

                     หลังจากราคาดีดตัวขึน้ก็มีแรงขายท าก าไรสลับ
เข้ามากดดัน  แต่หากราคายืนเหนือแนวรับแรก 1,772 ดอลลาร์
ต่อออนซไ์ด้  ยังมีโอกาสเกิดแรงซือ้เข้ามาหนุนให้ราคาปรับตัว
ขึน้หากรอบบนอีกครั้งทีบ่ริเวณ 1,797 ดอลลารต่์อออนซ ์  

  04 พฤษภาคม 2564 

 

 

สรุป   เจา้หนา้ที่สหรฐัเปิดเผยกบันิวยอรก์ ไทมส์ว่า องคก์ารอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั อาจจะอนมุตัิใชว้คัซีนของ "ไฟเซอร"์ กบักลุ่มวยัรุน่ อายุ
ระหว่าง 12-15 ปี ในปลายสปัดาหน์ี ้หรือตน้สปัดาหห์นา้  ขณะที่ผูเ้ชี่ยวชาญระบวุ่า การฉีดวคัซีนใหก้บัเด็กเป็นส่ิงที่จ  าเป็นต่อการสรา้งภูมิคุม้กนัหมู่
ในสหรฐั  เพิ่มความหวังการกลบัมาเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจทีเร่งขึน้ หลังจากปัจจุบัน ประชาชนมากกว่า 105 ลา้นคนในสหรฐัไดร้บัการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสแลว้ ซึ่งคิดเป็น 31.9% ของประชากรทัง้ประเทศ และไดม้ีการฉีดวคัซีนไปแลว้ทัง้สิน้ 246 ลา้นโดส  แนวโนม้ดงักล่าว
สกดัช่วงบวกของราคาทองค า อย่างไรก็ดี เห็นแรงซือ้พยงุราคาไว ้จึงแนะน าว่า หากราคายืนเหนือบรเิวณ 1,772 ดอลลารต์่อออนซส์ามารถเขา้ซือ้เก็ง
ก าไรระยะสัน้ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,772 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยแบ่งขายท าก าไรหากราคาดีดขึน้ไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,797 ดอลลารต์่อ
ออนซเ์พื่อลดความเส่ียง 
 
 
 
 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

04/05/2564 15:52 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.30 1,788.35 -2.95 -0.16 

Spot Silver ($) 26.86 26.88 0.02 0.07 

เงนิบาท (฿/$) 31.12 31.17 0.05 0.16 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,400 150 0.57 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.62 68.29 0.67 0.99 

ดชันดีอลลาร ์ 90.97 91.27 0.29 0.32 

เงนิยูโร (€/$) 1.2066 1.2010 -0.01 -0.46 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 1,772 1,756 1,741 

 1,797 1,816 1,831 

   

 



 

 

• (-) สหรัฐจ่อไฟเขียวใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอรก์ับวัยรุ่นอายุ 12-15 ปีเร็วๆนี้  หนังสือพิมพนิ์วยอรก์ ไทมส์รายงานเมื่อวานนี ้(3 พ.ค.) ว่า ภายใน
สปัดาหห์นา้ องคก์ารอาหารและยา (FDA) ของสหรฐั อาจจะอนุมัติใหม้ีการใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอรก์ับประชาชนวยัรุ่นท่ีมีอายุ
ระหว่าง 12-15 ปี การอนุมติัดงักล่าวจะท าใหน้ักเรียนชัน้มธัยมตน้และมธัยมปลายหลายลา้นคนในสหรฐัมีสิทธิ์ไดร้บัการฉีดวคัซีน หลงัจากท่ีการทดลอง
ทางคลินิกของไฟเซอรบ์่งชีว่้า วคัซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มอาสาสมคัรท่ีอยู่ในช่วงอายุดังกล่าว เจา้หนา้ท่ี
สหรฐัเปิดเผยกบันิวยอรก์ ไทมส์ว่า FDA อาจจะอนุมตัิใชว้คัซีนของไฟเซอรก์บักลุ่มวยัรุ่นในปลายสปัดาหนี์ ้หรือตน้สปัดาหห์นา้ ทนัทีท่ี FDA ใหก้ารอนมุตัิ
นัน้ คณะที่ปรกึษาดา้นวคัซีนของศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรฐัจะประชุมกันเพื่อทบทวนขอ้มลูทางคลิกนิก และจะใหค้  าแนะน าเก่ียวกับ
การใชว้คัซีนส าหรบักลุ่มวยัรุน่ หากไดร้บัการอนมุตัิ กลุ่มประชาชนอายุ 12-15 ปีจะเริ่มเขา้รบัการฉีดวคัซีนไดภ้ายในเดือนนี ้ขณะที่ผูเ้ชี่ยวชาญระบุว่า การ
ฉีดวคัซีนใหก้ับเด็กเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการสรา้งภมูิคุม้กันหมู่ในสหรฐั ทัง้นี ้ประชาชนมากกว่า 105 ลา้นคนในสหรฐัไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
ครบโดสแลว้ ซึ่งคิดเป็น 31.9% ของประชากรทั้งประเทศ และไดม้ีการฉีดวัคซีนไปแลว้ทั้งสิน้ 246 ลา้นโดส "เราสามารถรบัรองว่ า เราก าลังด าเนินการ
ทบทวนการยื่นขออนุมตัินีอ้ย่างรวดเร็ว และโปรง่ใสท่ีสดุ" สเตฟานี แคกโคโม โฆษกของ FDA เปิดเผยกับนิวยอรก์ ไทมส์ ดา้นบริษัทโมเดอรน์านัน้คาดว่า
จะประกาศผลการทดลองทางคลินิกในการใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 กบัอาสาสมคัรวยั 12-17 ปีในเร็วๆ นี ้และในปลายปีนี ้จะเปิดเผยผลการทดลอง
วคัซีนโควิด-19 กบัเด็กวยั 6 เดือน-12 ปี 

• (-)  สหรัฐฯ หารือความเป็นไปได้ผ่อนคลายสิทธิบัตรยา - ช่วยชาติอื่นๆ สู้โควิด  เมื่อเดือนตุลาคมปีท่ีเเลว้ อินเดียและเเอฟริกาใตเ้สนอใหม้ีการ
ยกเวน้เป็นกรณีพิเศษเรื่องการขอใชส้ิทธิบัตรยาส าหรบัวัคซีนตา้นโควิด-19 เพื่อใหผู้ต้อ้งการวคัซีนแต่ติดขัดดา้นกฎหมายสิทธิทรพัยส์ินทางปัญญาได้
ประโยชนจ์ากการผ่อนผนัดงักล่าว ซึ่งอยู่ภายใตค้วามตกลง TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) ขององคก์ารการคา้โลก 
เเต่เท่าท่ีผ่านมาสหรฐัฯ ยงัคงไม่รบัปากว่าจะมีท่าทีเช่นใด ต่อขอ้เสนอดงักล่าว ท่ีคาดว่าจะช่วยใหป้ระเทศจ านวนมากขึน้ผลิตวคัซีนในราคาถูกลงเพื่อ
รบัมือกบัการระบาดของโคโรนาไวรสั ท่าทีท่ียงัลงัเลนีท้  าใหห้ลายประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององคก์ารการคา้โลก หรือ WTO ผิดหวงักบัสหรฐัฯ ท่ีการประชุม
ในระดบัปฏิบตัิการในวนัศกุรท่ี์ผ่านมา และเรื่องดงักล่าวจะเป็นหวัขอ้ส าคญัในการประชมุใหญ่ในวนัพธุนี ้

• (-) ปธน.ฟิลิปปินสเ์ข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกของซิโนฟารม์  นายแฮรร์ี โรก้ โฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินสเ์ปิดเผยว่า ประธานาธิบดี
โรดริโก ดูเตอรเ์ตได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกของบริษัทซิโนฟารม์แล้วเมื่อคืนวานนี ้(3 พ.ค.) นายโรก้ระบุในแถลงการณ์ว่า 
"องคก์ารอาหารและยา (FDA) ของฟิลิปปินสไ์ดอ้นุมัติให้โรงพยาบาลของหน่วยรกัษาความปลอดภัยประธานาธิบดี (Presidential Security Group - 
PSG) ฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสแรกใหก้ับปธน.ดูเตอรเ์ต" นายคริสโตเฟอร ์บอง โก ท่ีปรกึษาของปธน.ดเูตอรเ์ตและวฒุิสมาชิกของฟิลิปปินสไ์ด้
โพสตวิ์ดีโอในโซเชียลมีเดียซึ่งแสดงภาพนายฟรานซิสโก ดูเก รฐัมนตรีสาธารณสขุของฟิลิปปินสก์ าลงัฉีดวคัซีนเขา้ท่ีแขนขา้งซา้ยของปธน.ดู เตอรเ์ต  ใน
วิดีโอดงักล่าว ปธน.ดูเตอรเ์ต วยั 76 ปีกล่าวว่า เขารูส้ึกปกติดี และระบดุว้ยว่า เขาเขา้รบัการฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัตวัเองจากโรคโควิด-19 และไดเ้รียกรอ้ง
ใหช้าวฟิลิปปินสเ์ขา้รบัการฉีดวคัซีนดว้ย ในเดือนก.พ.ท่ีผ่านมา FDA ไดอ้นมุตัิให ้PSG สามารถซือ้และใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนฟารม์ซึ่งเป็น
บริษัทสญัชาติจีน ทั้งนี ้ฟิลิปปินสร์ายงานการตรวจพบผูต้ิดเชือ้โควิด -19 สะสม 1,062,225 ราย และผูเ้สียชีวิตสะสม 17,525 รายเมื่อนับถึงวนัจันทร ์(3 
พ.ค.) 

• (+/-) แบงกช์าติออสเตรเลียตรึงดอกเบีย้ที่ 0.1% เพ่ิมคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้โต 4.75% ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติคงอตัราดอกเบีย้
ตามคาดท่ีระดบัต ่าสดุเป็นประวตัิการณท่ี์ 0.1% ในวนันี ้โดยเป็นการตรงึอตัราดอกเบีย้ใกลร้ะดบั 0% ในการประชมุครัง้ที่ 5 ติดต่อกัน  และไดย้ืนยนัท่ีจะ
ด าเนินนโยบายการเงินท่ีผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปอีกนาน แมว่้าเศรษฐกิจไดฟ้ื้นตวัขึน้อย่างรวดเรว็จากการชะลอตวัท่ีเกิดจากผลกระทบของโรคโควิด-19 
ก็ตาม  RBA ระบุว่า จะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ไว้ท่ีระดับต ่าเป็นประวัติการณ์ต่อไป เพื่อลดอัตราการว่างงาน และท าให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึน้  
นอกจากนี ้RBA ยงัไดป้รบัเพิ่มคาดการณก์ารขยายตวัทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียในปีนีเ้ป็น 4.75% จากตวัเลขคาดการณใ์นเดือนก.พ.ท่ี 3.5% 

• (+/-) ตลาดหุ้นจีนปิดท าการวันนี ้(4 พ.ค.) เน่ืองในวันแรงงาน 

• (+/-) ตลาดหุ้นญี่ปุ่ นปิดท าการวันนี ้(4 พ.ค.) เน่ืองในวันสีเขียว (Greenery Day) 
 

   ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ Voathai  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน 

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

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   66.2** 66.4 

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

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(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% 

วนัองัคารที่ 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.   -74.5B -71.1B 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   1.3% -0.8% 

วนัพธุที่ 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. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   50.1 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   50.3 50.3 

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

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุทา้ย   63.1 63.1 

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

วนัพฤหสับดีที่ 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   540K 553K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   3.7% -4.2% 
 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งตน้   -0.8% 6.0% 

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

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   975K 916K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   5.7% 6.0% 
 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนมี.ค.   1.4% 1.4% 

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

 
 

 


