
  

                  ราคาทองค ายังสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,815 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แสดงว่าราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับไว้และมี
แนวโน้มดันขึ้นสู่บริเวณ 1,843-1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่ผ่าน
ระวังแรงขายสลับออกมาอีกคร้ัง แต่หากผ่านได้มีแนวโน้มขึ้นต่อไป
กรอบแนวต้านบริเวณ 1,860 ดอลลารต่์อออนซ ์

10 พฤษภาคม 2564 
 

สรุป  นายบรูโน เลอ ไมร ์รฐัมนตรีคลงัฝรั่งเศส เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะกลบัมาขยายตวัเท่ากับก่อนช่วงการเกิดวิกฤตโควิด-19 ไดใ้นช่วงครึ่ง
แรกของปี 2565 โดยตัง้เป้าหมายว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะขยายตัว 5% ในปีนี ้ ขณะท่ีระธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ประกาศเมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมาว่า 
"การฟ้ืนฟเูศรษฐกิจรอบสอง" จะเนน้ไปท่ีการกระตุน้การลงทนุ ส่งผลใหส้ื่อและนกัเศรษฐศาสตรค์าดการณ์ในวงกวา้งว่า รฐับาลฝรั่งเศสอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาแผนกระตุน้เศรษฐกิจรอบท่ี 2 สะทอ้นแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศฝ่ังยุโรปท่ีฟ้ืนตัวขึน้ ช่วยหนุนให ้ค่าเงินยูโรแข็งค่าเหนือระดับ 1.21 ยูโร/
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุในรอบกว่า 2 เดือน แนวโนม้ดงักล่าวกดดนัดชันีดอลลาร ์และหนุนราคาทองค า  จึงแนะน าพิจารณาราคาทองค าบรเิวณแนว
รบั 1,815 ดอลลารต์่อออนซห์ากยืนไดส้ามารถเขา้ซือ้ และทยอยท าก าไร บรเิวณ 1,843-1,847 ดอลลารต์่อออนซห์ากราคาไม่ผ่านแนวตา้นดงักล่าว แต่
หากหากผ่านแนวตา้นแรกได ้ประเมินแนวตา้นถดัไป 1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
10/05/2564  16:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,831.12 1,833.50 2.38 0.13 

Spot Silver ($) 27.43 27.69 0.26 0.95 

เงนิบาท (฿/$) 31.04 31.15 0.11 0.34 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,900 27,000 100 0.37 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.20 68.62 0.42 0.62 

ดชันดีอลลาร ์ 90.20 90.26 0.06 0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.2160 1.2156 0.00 -0.03 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

     1,815  1,799 1,782 

      1,847  1,860 1,876 

 

 



 

 

• (+) ขุนคลังฝร่ังเศสคาดเศรษฐกิจจะกลับมาโตเท่าช่วงก่อนโควิดได้ในคร่ึงแรกของปี 65  นายบรูโน เลอ ไมร ์รฐัมนตรีคลังฝรั่งเศส เปิดเผยว่า 
เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจะกลบัมาขยายตวัเท่ากับก่อนช่วงการเกิดวิกฤตโควิด-19 ไดใ้นช่วงครึ่งแรกของปี 2565 โดยตัง้เป้าหมายว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะ
ขยายตวั 5% ในปีนี ้  นายเลอ ไมร ์กล่าวว่า "เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวัในไตรมาสแรก ผมคิดว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2564" ทัง้นี ้
นายเลอ ไมร ์ระบวุ่า รฐับาลฝรั่งเศสยงัไม่มีแผนท่ีจะกระตุน้เศรษฐกิจเป็นครัง้ท่ี 2 หลงัจากท่ีก่อนหนา้นีไ้ดทุ้่มงบประมาณส าหรบัแผนกระตุน้เศรษฐกิจไป
แลว้กว่า 1 แสนลา้นยูโร (1.22 แสนลา้นดอลลาร)์ แต่หากเป็นแผนการลงทุนระยะยาว ก็ถือมีความเหมาะสมท่ีจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพิจารณา 
อน่ึง ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ประกาศเมื่อสปัดาหท่ี์ผ่านมาว่า "การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจรอบสอง" จะเนน้ไปท่ีการกระตุน้การลงทุน ส่ง ผลใหส้ื่อและ
นกัเศรษฐศาสตรค์าดการณใ์นวงกวา้งว่า รฐับาลฝรั่งเศสอยู่ในระหว่างการพิจารณาแผนกระตุน้เศรษฐกิจรอบท่ี 2 

• (+)  รมว.ต่างประเทศสิงคโปรช์ีโ้ควิดไม่มีวันหมดไปจากโลก ย า้อย่าชะล่าใจแม้มีวัคซีน นายวิเวียน บาลากริชนนั รฐัมนตรีต่างประเทศสิงคโปร ์ให้
สมัภาษณก์ับส านักข่าวซีเอ็นบีซีว่า โควิด-19 จะเป็นโรคท่ีคงอยู่ถาวร และในปีต่อ ๆ ไปก็จะมีการแพร่ระบาดเช่นนีเ้ป็นเรื่องปกติ "โควิด-19 เป็นโรคประจ า
ถิ่นชนิดหน่ึง ซึ่งแปลว่ามนัจะไม่มีทางหมดไปจากโลกใบนี ้เหตุผลก็เพราะว่า โควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกจนท าใหเ้กิดภาวะมวลวิกฤต (critical mass) 
ขณะท่ีอตัราการกลายพนัธุแ์ละเชือ้สายพนัธุใ์หม่ ๆ ก็เพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ส่วนระดบัภูมิคุม้กันของมนุษยก์็จะขึน้ ๆ ลง ๆ"" นายบาลากริชนันกล่าวในรายการ 
Squawk Box Asia ซึ่งออกอากาศในวนันี ้นายบาลากริชนัน ซึ่งเป็นอดีตนายแพทยก์่อนท่ีจะเขา้รบัต าแหน่งทางการเมือง ยงัไดก้ล่าวเตือนดว้ยว่า ขณะนี้
อาจเป็นช่วงเวลา "ท่ีอนัตรายมากขึน้" ส  าหรบัผูท่ี้ฉีดวคัซีนแลว้แต่ชะล่าใจ รวมถึงผูท่ี้ยงัไม่ฉีควคัซีนและขาดการป้องกนัโรคท่ีดีพอ  นายบาลากริชนนักล่าว
ว่า การฉีดวคัซีนเป็นเรื่องส าคญั เนื่องจากหากผูท่ี้ไดร้บัวคัซีนแลว้เกิดการติดเชือ้ ก็จะมีอาการของโรคท่ีรุนแรงนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตาม วคัซีนอย่างเดียวไม่
สามารถท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนยาครอบจกัรวาลท่ีจะปัดเป่าโควิด-19 ใหห้ายไปจากโลกนีไ้ด ้ดงันัน้มาตรการป้องกันอื่น ๆ อาทิ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
หรือการตรวจสอบคนเข้าเมือง อาจจะต้องยังมีอยู่เป็นระยะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปอีก 2 ปี  ทั้งนี ้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
สิงคโปรไ์ดย้กระดบัมาตรการป้องกันโควิด-19 หลงัจากท่ีพบผูต้ิดเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้ โดยขอ้มลู ณ วนัอาทิตยร์ะบุว่า สิงคโปรม์ีผูป่้วยสะสมกว่า 61,300 
ราย และเสียชีวิต 31 ราย ขณะที่มีประชาชนไดร้บัวคัซีนแลว้ราว 20% ของจ านวนประชากรทัง้หมด 

• (+) GDP ญี่ปุ่ นคาดกลับมาหดตัวใน Q1/64 เหตุคุมโควิดกระทบการบริโภค   บรรดานักวิเคราะหค์าดการณว่์า เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นมีแนวโนม้ท่ีจะ
หดตวัลงในไตรมาส 1/2564 เพราะมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการบริโภค โดยกระทบหนกัจนแรงหนนุจากอุปสงค์
ทั่วโลกท่ีแข็งแกร่งตา้นทานไม่ได ้นอกจากนี ้นักวิเคราะหย์งัคาดการณด์ว้ยว่า การขยายประกาศภาวะฉุกเฉินและโครงการฉีดวคัซีนท่ีล่าช้า น่าจะส่งผลให้
เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นซบเซาต่อเนื่องในไตรมาสสองดว้ย และตอกย า้ว่าเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นจะฟ้ืนตวัชา้กว่าประเทศเศรษฐกิจหลกัอื่น ๆ สถาบนัวิจัยไดวาเปิดเผยว่า 
"แทนท่ีจะฟ้ืนตวัไดเ้ป็นรูปตวั V เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นอาจหดตวัอีกครัง้ในไตรมาส 2 ของปีนี"้ พรอ้มระบวุ่า "กุญแจส าคญัอยู่ท่ีว่า ญ่ีปุ่ นจะประกาศยกเลิกภาวะ
ฉกุเฉินในเดือนพ.ค. ไดห้รือไม่" ผลส ารวจระบุว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ่ นคาดว่าจะหดตวั 4.6% ในไตรมาสท่ี 1/2564 เมื่อเทียบเป็นรายปี หลงัจากเพิ่มขึน้ 11.7% 
ในไตรมาส 4/2563 เมื่อเทียบรายไตรมาส ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) คาดว่าจะลดลง 1.2% ในไตรมาสท่ี 1/2564 ทัง้นี ้รฐับาลญ่ีปุ่ นจะ
เปิดเผยขอ้มลู GDP ไตรมาส 1/2564 เบือ้งตน้ วนัท่ี 18 พ.ค. เวลา 8.50 น. ตามเวลาญ่ีปุ่ น ส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ลดลง 2.0% เนื่องจาก
การควบคมุกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสดงักล่าว 

• (+)  ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 14.99 จุด จากแรงขายท าก าไร  ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในวนันี ้โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการเท
ขายท าก าไรของนักลงทุน หลังจากท่ีเปิดในแดนบวกตามทิศทางดัชนีดาวโจนสต์ลาดหุ้นนิวยอรก์ท่ีปิดพุ่งท านิวไฮเมื่อวันศุกร ์ดัชนีฮั่งเส็งปิดวั นนี้ท่ี 
28,595.66 จดุ ลดลง 14.99 จดุ หรือ -0.05%  

• (-)   ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก หุ้นเหมืองแร่-การเงินน าตลาด ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดทะยานต่อเนื่องสู่ระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ ์โดยไดแ้รงหนุน
จากความเชื่อมั่นในแง่บวกของนกัลงทนุเก่ียวกบัการกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครัง้ นอกจากนีก้ารผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของสถาบนัต่างๆ ยงัส่งผล
ใหหุ้น้วฏัจักร (Cyclical Stocks) เช่น หุน้กลุ่มเหมืองแร่และหุน้กลุ่มการเงิน ปรบัตวัขึน้น าตลาดอีกดว้ย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดับ 
445.71 จุด เพิ่มขึน้ 0.78 จุด หรือ +0.18%  ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,417.53 จุด เพิ่มขึน้ 17.88 จุด หรือ +0.12% และดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,395.38 จดุ เพิ่มขึน้ 9.87 จดุ หรือ +0.15% 

 ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   1.0% 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   6.5% 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   68.0 66.3 

 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW   72.0 70.7 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   100.7 98.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   7.50M 7.37M 

วนัพธุท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งตน้   -1.6% 1.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.   0.8% -1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.   0.2% 0.6% 

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์   - -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 ์   500K 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 ้

 
 

 


