
  

                  ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด 1,805-
1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์จะท าให้มุมมองเชิงบวกเพ่ิมขึน้ 
การขยับขึน้จะมีแนวต้าน 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์

7 พฤษภาคม 2564 
 

สรุป  ราคาทองค าปรบัตวัสงูขึน้ต่อเน่ืองระหว่างการซือ้ขายวนัศกุร ์เคลื่อนไหวไม่ไกลจาก High ระหว่างวนับริเวณ 1,823.06 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนุนจาก
การอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร ์ขณะท่ีค่าเงินยูโรแข็งค่าขึน้แตะระดบัสงูสดุรอบ 1 สปัดาหเ์หนือ 1.2 ยูโร/ดอลลาร ์รบัอานิสงสก์ารเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ
ของเยอรมนีท่ีออกมาดีเกินคาด โดยส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีรายงานในวันนีว่้า ยอดส่งออกของเยอรมนีเพิ่มขึน้ 1.2% ในเดือนมี.ค. มากกว่าท่ี
นักวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะเพิ่มขึน้ 0.5%  นอกจากนี ้สภาผูแ้ทนราษฎรของเยอรมนีมีมติเห็นชอบใหผ้่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ส  าหรบัผูท่ี้ฉีด
วคัซีนป้องกันโรคครบโดสหรือหายจากอาการป่วยแลว้ แถลงการณข์องสภาผูแ้ทนฯ ระบุว่า ตัง้แต่วนัหยุดสดุสปัดาหห์นา้เป็นตน้ไป ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่
จ าเป็นต้องมีใบรบัรองผลตรวจโรคเป็นลบก่อนเข้าใชส้ถานท่ีต่างๆ อาทิ รา้นคา้ สวนสัตว์  และรา้นท าผม ส าหรับวันนีต้ิดตามการเปิดเผยตัวเลขส าคัญใน
ตลาดแรงงานของสหรฐัประจ าเดือนเม.ย.  ไดแ้ก่  ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงาน  และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง  ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค า
มีทิศทางการเคลื่อนไหวท่ีผันผวนได้  แนะน าเก็งก าไรฝ่ังซือ้ หากการอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรบั 1,805-1,799 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีการท าก าไรแนะน า
พิจารณาโซน 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายออกไป 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
07/05/2564 16:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.70 1,820.44 5.74 0.32 

Spot Silver ($) 27.27 27.32 0.05 0.18 

เงนิบาท (฿/$) 31.22 31.19 -0.03 -0.10 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.22 68.08 -0.14 -0.21 

ดชันดีอลลาร ์ 90.90 90.76 -0.14 -0.15 

เงนิยูโร (€/$) 1.2063 1.2084 0.00 0.17 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

     1,799  1,782 1,765 

      1,837  1,854 1,871 

 

 



 

 

• (+) เยอรมนีเตรียมอนุมัติผ่อนปรนมาตรการโควิดส าหรับผู้ฉีดวัคซีน-หายป่วยแล้ว  สภาผูแ้ทนราษฎรของเยอรมนีมีมติเห็นชอบใหผ้่อนปรน
มาตรการควบคมุโรคโควิด-19 ส  าหรบัผูท่ี้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคครบโดสหรือหายจากอาการป่วยแลว้ แถลงการณข์องสภาผูแ้ทนฯ ระบุว่า ตัง้แต่วนัหยดุสดุ
สปัดาหห์นา้เป็นตน้ไป ประชาชนกลุ่มดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งมีใบรบัรองผลตรวจโรคเป็นลบก่อนเขา้ใชส้ถานท่ีต่างๆ อาทิ รา้นคา้ สวนสตัว ์ และรา้นท าผม  
คริสติน แลมเบรชต ์รฐัมนตรีกระทรวงยตุิธรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคของเยอรมนี กล่าวในท่ีประชมุสภาผูแ้ทนฯ ว่า เนื่องจากประชาชนในเยอรมนีท่ีฉีด
วคัซีนหรือหายจากโรคโควิด-19 แลว้นัน้ ไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น เยอรมนีจึงไม่สามารถจ ากัดสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนกลุ่มนีไ้ด้
อีกต่อไป  แลมเบรชตร์ะบุว่า เยอรมนีจะยกเลิกขอ้จ ากัดในการติดต่อและเคอรฟิ์วส าหรบัคนกลุ่มดังกล่าว พรอ้มยกตัวอย่างว่าผูท่ี้อาศัยอยู่ในบา้นพัก
คนชราและตอ้งรบัประทานอาหารอยู่ในหอ้งตามล าพงัมานานจะสามารถกลบัมารบัประทานอาหารดว้ยกนัในหอ้งอาหารรวมไดอ้ีกครัง้ อย่างไรก็ดี สภา
ผูแ้ทนฯ ไดเ้ตือนว่า แมจ้ะฉีดวคัซีนหรือหายป่วยแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่สามารถป้องกนัการติดเชือ้ไดโ้ดยสมบูรณ ์ดงันัน้ เยอรมนีจะยงัคงบงัคบัใชก้ฎรกัษา
ระยะห่างและสวมหนา้กากอนามัยในสถานท่ีสาธารณะต่อไป  "เราจ าเป็นตอ้งประสานงานและด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุ เพื่อรบัรองว่าทุกคนจะไดก้ลั บสู่
ภาวะปกติท่ีรอคอยมานานอีกครัง้ ไม่ใช่เฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนหรือหายป่วยแลว้เท่านัน้" แลมเบรชตก์ล่าว  ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า กฎระเบียบใหม่นีจ้ะ
น าเสนอต่อสภาสงูของเยอรมนีเพื่ออนมุตัิอย่างเป็นทางการในวนันี ้

• (+) เยอรมนีส่งออกเดือนมี.ค. เพ่ิมขึน้ 1.2% แม้ล็อกดาวนค์ุมโควิด ส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีรายงานในวนันีว่้า ยอดส่งออกของเยอรมนี
ยงัคงฟ้ืนตวัในเดือนมี.ค. แมจ้ะมีการบงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวนอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 ก็ตาม ทัง้นี ้ยอดส่งออกใน
เดือนมี.ค.เพิ่มขึน้ 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มากกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะเพิ่มขึน้ 0.5% ส่วนยอดน าเขา้เพิ่มขึน้ 6.5% ขณะที่ยอดเกินดุล
การคา้ของเยอรมนีอยู่ท่ี 1.43 หมื่นลา้นยโูร (1.72 หมื่นลา้นดอลลาร)์ ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะอยู่ท่ี 1.9 หมื่นลา้นยโูร 

• (+)   ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 22.41 จุด กังวลสัมพันธจ์ีน-สหรัฐตึงเครียด ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบในวนันี ้
เนื่องจากความวิตกกงัวลเก่ียวกับสถานการณต์งึเครียดระหว่างจีนและสหรฐัยงัคงสรา้งแรงกดดนัต่อตลาด และยงัไดบ้ดบงัปัจจยับวกจากขอ้มลูเศรษฐกิจ
ท่ีแข็งแกร่งของจีนในวนันีด้ว้ย ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,418.87 จุด ลดลง 22.41 จุด หรือ -0.65% ตลาดหุน้จีนปิดอ่อน
แรงลง ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรฐัและจีน โดยรายงานระบุว่านางแคทเธอรีน ไท่ ผูแ้ทนการคา้ของสหรฐั (USTR) 
จะเจรจากบัเจา้หนา้ท่ีจีนในเรว็ๆนี ้เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกระหว่างสองประเทศ ซึ่งผลการประเมินจะส่งผลต่อท่าทีของ
สหรฐัในการเรียกเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากจีน นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัหลงัจากคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ประกาศ
ระงับการเจรจาเชิงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและออสเตรเลีย (China-Australia Strategic Economic Dialogue) อย่างไม่มีก าหนด ซึ่งความ
เคลื่อนไหวดงักล่าวสะทอ้นถึงความสมัพนัธอ์นัตงึเครียดระหว่างรฐับาลจีนและรฐับาลออสเตรเลีย 

• (+) ซีอีโอโมเดอรน์าชี้อีก'ไม่กี่เดือน'โควิดสายพันธุใ์หม่มาแน่!  ซีอีโอโมเดอรน์า กล่าวกับนักลงทุน คาดโควิดสายพันธุใ์หม่ๆ จะเกิดขึน้อีกในไม่ก่ี
เดือนขา้งหนา้ เน่ืองจากซีกโลกใตเ้ขา้สู่ฤดูใบไมร้่วงและฤดูหนาว นายสเตฟาน แบนเซล ประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบริหารโมเดอรน์า กล่าวกับนั กลงทุนใน
การประชุมแจง้ผลประกอบการเมื่อวนัพฤหสับดี (6 พ.ค.) ตามเวลาสหรฐัว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ผูค้นจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนกระตุน้เน่ืองจากโควิด -19 แพร่
ระบาดไปทั่วโลก “สายพันธุใ์หม่ๆ ท่ีน่ากังวลยงัคงผุดขึน้ต่อเน่ืองทั่วโลก และเราเชื่อว่าในหกเดือนขา้งหนา้ เมื่อซีกโลกใตเ้ขา้สู่ฤ ดูใบไมร้่วงและฤดูหนาว 
เราจะไดเ้ห็นสายพนัธุท่ี์น่ากงัวลโผล่มากขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการฉีดกระตุน้เพราะเราเชื่อว่าไวรสัตวันีไ้ม่ไดห้ายไปไหน” ซีอีโอโมเดอรน์ากล่าว ทัง้นี ้ซีกโลก
ใตห้มายรวมถึงแอฟริกา ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ของอเมริกาใต ้และหลายส่วนของเอเชีย   

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับความหวังเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็ว  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ โดยขอ้มูล
เศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยูโรโซน รวมถึงการเปิดเผยผลประกอบการท่ีสดใสของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปในช่วงสปัดา หท่ี์
ผ่านมานั้น ไดส้่งผลใหน้ักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟ้ืนตัวไดอ้ย่างรวดเร็วหลังไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  
ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 441.86 จุด เพิ่มขึน้ 0.84 จุด หรือ +0.19% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,348.32 จุด 
เพิ่มขึน้ 151.58 จดุ หรือราว +1.00% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,388.92 จดุ เพิ่มขึน้ 31.83 จดุ หรือ +0.50%      
 

 ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ้

 
 

 


