
  

                     หากราคายืน เหนือ โซน  1,771 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
ได้ ยังคงมีโอกาสปร ับตัวข ึ"น  ประเมินแนวต้าน 1,799 ดอลลารต์ ่อ
ออ น ซห์ ากไม่ผ่าน ยังคงแ น ะนําระวังแรงขายท ําก ําไร   อย่างไรก็
ตามห ากห ลุดแ น วร ับแ รกปร ะเมิน แ น วร ับถัด ไปบร ิเวณ 1,753-
1,748 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

5 พฤษภาคม 2564 

สรุป  "โจ ไบเดน" ปธน.สหรฐั ประกาศเปิดตวัเว็บไซต ์พรอ้มแคมเปญลุยฉีดวคัซีนโควิด-19 ระดบัชมุชน แกปั้ญหาอตัราความเรว็ฉีดวคัซีนชะลอตวั โดยตั,งเป้า
ใหไ้ด ้70% ทนัวนัชาติสหรฐั 4 ก.ค. พรอ้มกบัสั4งการใหร้า้นขายยาหลายพนัแห่งอนญุาตใหป้ระชาชนเดินเขา้ไปนดัหมายเพื4อฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได ้ 
ขณะที4รายงานระบุวา่ รา้นขายยารายยย่อยกว่า 40,000 แห่งทั4วสหรฐัที4ร่วมมือกบัรฐับาลกลางในการแจกจ่ายวคัซีนนั,น จะเริ4มใหบ้รกิารฉีดวคัซีนแก่ประชาชนที4
เดินเขา้ไปขอนัดหมายฉีดวคัซีนไดใ้นสัปดาหนี์,  กระตุน้คาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจที4เพิ4มขึ ,นของสหรฐั  ขณะที4 นายกเทศมนตรี เมืองซานฟรานซิสโก 
ประกาศว่า ตั,งแตว่นัที4 6 พ.ค. เป็นตน้ไป ซานฟรานซิสโกจะกลบัมาเปิดเมืองอีกครั,งและสามารถทาํกิจกรรมไดม้ากขึ ,น หลงัจากปัจจบุนัเมืองซานฟรานซิสโกพบ
ผูต้ิดเชื ,อโควิด-19 รายใหม่เฉลี4ยอยู่ที4 26 รายต่อวนั และเป็นครั,งแรกในรอบปีที4ผ่านมา ที4ยอดผูป่้วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลลดลงตํ4ากว่า 20 ราย แนวโน้ม
ดงักล่าวสรา้งแรงกดดนัต่อราคาทองคาํ  แนะนาํจบัตาบริเวณแนวรบั 1,771 ดอลลารต์่อออนซห์ากยืนไดอ้ย่างแข็งแกร่งสามารถเขา้ซื ,อ สามารถรอขายทาํกาํไร
บางส่วนหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,799 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากหลดุแนวรบัแรก ประเมินแนวรบัถดัไปในบรเิวณ 1,753-1,748 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 ตารางท ี9 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

05/05/2564 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,778.60 1,775.59 -3.01 -0.17 

Spot Silver ($) 26.49 26.35 -0.14 -0.53 

เงนิบาท (฿/$) 31.19 31.12 -0.08 -0.24 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,200 -150 -0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.42 69.74 0.32 0.46 

ดชันดีอลลาร ์ 91.29 91.38 0.09 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.2012 1.1995 0.00 -0.14 

  ท ี9มา : Aspen 

ท ี9มา : Aspen 

 

 

     1,771  1,756 1,741 

      1,799  1,816 1,831 



 

 

 (-) ‘ไบเดน’ จดัแคมเปญกระตุ้นฉ ีดวัคซนีเป้า 70% ทนัฉลองวันชาติสหร ัฐ "โจ ไบเดน" ประกาศเปิดตวัเว็บไซต ์พรอ้มแคมเปญลยุฉีดวคัซนีโค
วิด-19 ระดบัชมุชน แกปั้ญหาอตัราความเรว็ฉีดวคัซนีชะลอตวั โดยตั,งเปา้ใหไ้ด ้70% ทนัวนัชาติสหรฐั 4 ก.ค.  คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน แห่งสหรฐั ไดเ้ปิดเว็บไซตแ์ละแคมเปญการส่งขอ้ความ พรอ้มกบัสั4งการใหร้า้นขายยาหลายพนัแห่งอนญุาตใหป้ระชาชนเดินเขา้ไปนดัหมายเพื4อ
ฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 ได ้โดยมีเปา้หมายที4จะกระตุน้การฉีดวคัซนีปอ้งกนัใหร้วดเร็วขึ ,น หลงัจากอตัราการฉีดวคัซีนเริ4มชะลอตวัลง ภายหลงั
จากที4อตัราการฉีดพุ่งขึ ,นกว่า 200 ลา้นโดสในช่วงแรก เว็บไซตใ์หม่ซึ4งชื4อว่า vaccines.gov จะแนะนาํใหผู้ใ้ชง้านใส่รหสัไปรษณีย ์(ZIP code) ของ
ตน และจะสามารถดูรายชื4อของสถานที4ตั,งใกล้ๆ ที4อยู่อาศัยของพวกเขาที4จะสามารถเขา้ไปรบัการวัคซีนไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย นอกจากนี, 
ประชาชนสามารถส่ง ZIP code ของตนเองไปยงัหมายเลข 438829 ก็จะไดร้บัรายชื4อสถานที4ใกลเ้คียงที4สามารถเขา้รบัการฉีดวคัซนีได ้รายงานระบุ
ว่า รา้นขายยารายยย่อยกว่า 40,000 แห่งทั4วสหรฐัที4รว่มมือกบัรฐับาลกลางในการแจกจ่ายวคัซนีนั,น จะเริ4มใหบ้รกิารฉีดวคัซนีแก่ประชาชนที4เดินเขา้
ไปขอนดัหมายฉีดวคัซนีไดใ้นสปัดาหนี์ , 

 (-) ซานฟรานซ ิสโกจ่อเปิดเมืองและภาคธุรกิจอ ีกคร ั"ง หลังคุมโควิดสาํเร ็จ   ลอนดอน บรดี นายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซสิโกประกาศว่า 
ตั,งแต่วนัที4 6 พ.ค. เป็นตน้ไป ซานฟรานซิสโกจะกลบัมาเปิดเมืองอีกครั,งและสามารถทาํกิจกรรมไดม้ากขึ ,น หลงัทางการรฐัแคลิฟอรเ์นียอนญุาตให้
เทศมณฑลที4มีอตัราการติดเชื ,อโควิด-19 ที4อยู่ในระดบัตํ4ากลบัมาเปิดเมืองได ้ณ วนัที4 4 พ.ค. เมืองซานฟรานซิสโกเขา้เกณฑข์องรฐัแคลิฟอรเ์นียใน
การลดระดับความเขม้งวดของมาตรการควบคุมโรคลงมาอยู่ระดับตํ4าสุด เมื4อพิจารณาจากยอดผูติ้ดเชื ,อโควิด-19, ยอดผูป่้วยที4รกัษาตัวใน
โรงพยาบาล รวมถึงดชันีชี ,วดัอื4นๆดา้นสาธารณสขุ ซึ4งจากความคืบหนา้ดงักล่าว เมืองซานฟรานซสิโกจงึกลบัมาเปิดดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ไดเ้กือบ
ทั,งหมด  

 (-) เกาหลีใต้เผย‘แอสตร ้าฯ-ไฟเซอร ’์เข ็มแรกได้ผล 87%  ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคเกาหลีใต ้(เคดีซเีอ) เผยขอ้มลูจากผูใ้ชจ้ริง วคัซนีปอ้งกนั
โควิด-19 จากแอสตรา้เซนเนกา้และไฟเซอร ์ฉีดเข็มแรกไดผ้ลป้องกันการติดเชื ,อในกลุ่มคนอาย ุ60 ปีขึ ,นไปได ้86.6% วัคซีนไฟเซอร-์ไบออนเทค
ปอ้งกนัการติดเชื ,อได ้89.7% อย่างนอ้ยสองสปัดาหห์ลงัฉีดโดสแรก ขณะที4แอสตรา้เซนเนกา้ไดผ้ล 86.0% ผลการวิเคราะหด์งักล่าวไดจ้ากประชาชน
ในเกาหลีใตที้4มีอายไุม่นอ้ยกว่า 60 ปี จาํนวนกว่า 3.5 ลา้นคน เก็บขอ้มลูเป็นเวลาสองเดือนนบัตั,งแต่ 26 ก.พ. ในจาํนวนนี, 521,133 คน ฉีดวคัซีน
เข็มแรกแลว้ถา้ไม่ไฟเซอรก็์แอสตรา้เซนเนกา้ กลุ่มตวัอย่างมีคนติดโควิด 1,237 คน และมีเพียง 29 คนเท่านั,นที4ฉีดวคัซนีแลว้ 

 (-) 77% ของคนรุ ่นมิลเลนเนียล สนใจเร ียนรู้เก ี9ยวกับสกุลเงนิดิจทิลั    การสาํรวจโดย Mastercard ยกัษ์ใหญ่ดา้นบตัรเครดิตเปิดเผยว่าผูค้น 
4 ใน10 คน วางแผนที4จะใชส้กลุเงินดิจิทลัในการชาํระเงินภายในปีหนา้ ผลสาํรวจยงัพบว่า ขณะที4 75% ยอมรบัว่าพวกเขาจะใชส้ินทรพัยดิ์จิทลัหาก
พวกเขาเขา้ใจมันมากขึ ,น  การสาํรวจซึ4งเผยแพร่เมื4อวนัที4 4 พฤษภาคมหวัขอ้ ‘Consumer Appetite for Digital Payments Takes Off’ ไดส้าํรวจ
ผูค้นมากกว่า 15,500 คนใน 18 ประเทศ ผลสาํรวจเผยว่า คนรุ่นมิลเลนเนียลมีส่วนรว่มในสกลุเงินดิจิทลั มากกว่า 2 ใน 3 หรอื 67% ยอมรบัว่าพวก
เขาเปิดกวา้งในการใชส้กลุเงินดิจิทลัมากกว่าปีที4แลว้ 

 (+/-) กนง.คงดบ.ท ี90.5% ร ับศก.ชะลอจากโควิด ฉ ีดวัคซ ีนช ้าฉุดจีดีพ ีปีนี "โตแค่1%  กนง.มีมติเอกฉันทค์งดอกเบี ,ยนโยบายที4 0.5% ต่อปี 
ยอมรบัเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัชะลอลงจากการระบาดรอบใหม่ แนะรฐัเร่งฉีดวคัซีน สรา้งภมิูคุม้กนัหมู่ ควบคมุการแพร่ระบาดยืดเยื ,อ ชี ,
หากฉีดวคัซีนตํ4ากว่าแผน กระทบต่อมลูค่าเศรษฐกิจ 4.6-8.9 แสนลา้นบาท ฉดุจีดีพีปีนี ,โตแค่ 1% ปัจจบุนั กนง. ยงัไม่ไดมี้การปรบัลดประมาณการ
เศรษฐกิจอย่างเป็นทางการ แต่ยอมรบัว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ฟื,นตวัชา้กว่าที4ประเมินไว ้จากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ทั,งนี , 
ยงัคงตอ้งติดตามการประเมินการปรบัประมาณการอีกครั,งในรอบถดัไป 23 มิ.ย. 64"นายทิตนนัทิj กล่าว 
 

 

 

   ท ี9มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั"งก่อน 

วนัจนัทรที์4 3 พ.ค. ทั,งวนั ญี4ปุ่ 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% 

วนัองัคารที4 4 พ.ค. 01.20น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks  
 - - 

 ทั,งวนั ญี4ปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day  
 - - 

 ทั,งวนั จีน Bank Holiday : Labor Day  
 - - 

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

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั4งซื ,อภาคโรงงานเดือนมี.ค.  
 1.1%** -0.8% 

วนัพธุที4 5 พ.ค. ทั,งวนั ญี4ปุ่ 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.   49.9** 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ,อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนเม.ย.   50.5** 50.3 

 19.15น. สหรฐัฯ การจา้งงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.จาก ADP   872K 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 

วนัพฤหสับดีที4 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% 

วนัศกุรที์4 7 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี4ยตอ่ชั4วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที4มีการประกาศออกมา 
*ที4มา forexfactory.com ขอ้มลูวนัที4 30 เมษายน 2564 ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


