
  

                 หากราคาทองย่อตัวลงมา แต่ยังคงทรงตัว
ได้เหนือระดับ 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์คาดว่าจะเห็นการ
ดีดกลับไปทดสอบแนวต้าน 1,832-1,845 ดอลลาร์ต่อ
ออนซอ์ีกคร้ัง 

13 พฤษภาคม 2564 
 

สรุป  ราคาทองค ายงัคงไดร้บัแรงกดดนั หลงันกัลงทนุกงัวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ในสหรฐัอาจกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ หรือ
ลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเร็วกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ ขณะท่ีสหประชาชาติ (UN) ไดป้รบัเพิ่มคาดการณเ์ศรษฐกิจหรือจีดี
พีโลกในปี 2564 จากเดิมท่ีขยายตวั 4.7% เป็น 5.4% เนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของสองประเทศยกัษ์ใหญ่อย่างจีนและสหรฐั ซึ่งสนับสนุน
การเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความคืบหนา้ของการฉีดวคัซีนป้องกันไวรสัโควิด-19 ทัง้นี ้UN ไดป้รบัเพิ่มคาดการณเ์ศรษฐกิจสหรฐัฯจากเดิมท่ีระดบั 3.4% 
มาอยู่ท่ีระดับ 6.2% ซึ่งหลังจากนีแ้นะน าติดตามภาวะเศรษฐกิจสหรฐัอย่างใกล้ชิด หากเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนบอนดย์ีลดส์หรฐั หนุน
ดอลลาร ์และกดดนัราคาทองค าได ้ ส  าหรบัวนันี ้สหรฐัมีก าหนดเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อในฝ่ังผูผ้ลิต  และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการ
ว่างงานรายสปัดาหใ์นช่วงเวลา 19.30 น.  เบือ้งตน้ แนะน าเก็งก าไรในกรอบ โดยเขา้ซือ้ใกลแ้นวรบั 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์และทยอยขายท าก าไรใกลแ้นวตา้น 
1,832-1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
13/05/2564 16:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,815.20 1,818.20 3.00 0.17 

Spot Silver ($) 27.01 27.04 0.03 0.11 

เงนิบาท (฿/$) 31.29 31.33 0.04 0.13 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 27,050 26,950 -100 -0.37 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.91 68.62 -0.29 -0.42 

ดชันดีอลลาร ์ 90.77 90.74 -0.03 -0.03 

เงนิยูโร (€/$) 1.2070 1.2077 0.00 0.06 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

         1,803   1,786  1,771 

         1,832   1,845  1,856 

 



 

 

• (+) ตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าร่วงตามดาวโจนส์ วิตกเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งกดดันเฟดขึ้นดอกเบี้ย ตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเชา้วันนีป้รบัตัวลง 
เนื่องจากนกัลงทุนกงัวลว่าตวัเลขเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ในสหรฐัอาจกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ดชันี 
NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญ่ีปุ่ นปิดภาคเชา้ท่ี 27,628.73 จุด ร่วงลง 518.78 จุด หรือ -1.84% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ท่ี 27,970.78 
จดุ ลดลง 260.26 จดุ หรือ -0.92% 

• (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบ นักลงทุนวิตกเงินเฟ้อ-หุ้นเหมืองแร่ร่วงฉุดตลาด  ตลาดหุน้ยโุรปเปิดปรบัตวัลงในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐั
ท่ีถูกเทขายอย่างหนกัเมื่อคืนนี ้ประกอบกบัความวิตกกังวลที่ว่าภาวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ในสหรฐัอาจกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้นอกจากนี ้ตลาดหุน้ยุโรปยังปรบัตวัลงตามหุน้กลุ่ มเหมืองแร่ท่ีไดร้บัแรงกดดันจากการดิ่งลงของราคาสินคา้โภค
ภณัฑด์ว้ย ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 436.06 จุด ลดลง 1.87 จดุ หรือ -0.43% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 
14,967.80 จดุ ลดลง 182.42 จดุ หรือ -1.20% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,219.73 จดุ ลดลง 59.62 จดุ หรือ -0.95% 

• (-) ไบเดนคาดหวังอิสราเอล-ปาเลสไตน์ยุติการสู้รบโดยเร็ว วอนทุกฝ่ายร่วมฟ้ืนฟูความสงบ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐัไดแ้สดง
ความคาดหวงัว่าการสูร้บระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตนจ์ะยุติลงในไม่ชา้นี้ พรอ้มเรียกรอ้งใหทุ้กฝ่ายร่วมกันฟ้ืนฟูความสงบอย่างยั่งยืน ปธน.ไบ
เดนแถลงต่อสื่อมวลชนท่ีท าเนียบขาวว่า "ความคาดหวังและความหวังของผมคือการสูร้บจะยุติลงในไม่ชา้ก็เร็ว แต่อิสราเอลมีสิทธิ์ท่ีจะปกป้อง
ตนเอง เมื่อมีจรวดหลายพนัลกูขา้มเขา้มาในดินแดนของคุณ" แถลงการณจ์ากท าเนียบขาวระบุว่า ปธน.ไบเดนไดห้ารือทางโทรศพัทก์ับนายเบนจา
มิน เนทนัยาฮ ูนายกรฐัมนตรีอิสราเอล โดยปธน.ไบเดนไดป้ระณามการยิงจรวดโจมตีกรุงเยรูซาเล็มและเมืองเทลอาวีฟ ท าเนียบขาวระบวุ่า "ปธน.ไบ
เดนแสดงการสนบัสนนุอนัแน่วแน่ต่อเสถียรภาพของอิสราเอลและสิทธิอนัชอบธรรมของอิสราเอลในการปกป้องประเทศและประชาชน" ปธน.ไบเดน
ยงัเผยอีกว่า สหรฐัสนบัสนนุแนวทางการฟ้ืนฟคูวามสงบอย่างยั่งยืน เขาเชื่อมั่นว่ากรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัต่อผูค้นท่ีมีความศรทัธา
จากทั่วโลก จะตอ้งเป็นสถานท่ีแห่งสนัติสขุ ทัง้นี ้รายงานระบวุ่า มีผูเ้สียชีวิตในฉนวนกาซาแลว้อย่างนอ้ย 65 ราย และมีผูเ้สียชีวิตในอิสราเอล 7 ราย 
จากการโจมตีทางอากาศ 

• (+/-)  อินเดียพบเชือ้ราด าในผู้ป่วยโควิด-19 รวม 50 ราย เส่ียงตาบอด-เสียชีวิต หน่วยงานทอ้งถิ่นรฐัมธัยประเทศทางตอนกลางของอินเดีย
รายงานการตรวจพบ "ภาวะติดเชือ้ราด า" หรือมิวคอรไ์มโคซิส (Mucormycosis) ในผูป่้วยโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด-19) จ านวน 
50 ราย ขอ้มลูดงักล่าวมาจากการรายงานของชีฟราจ ซิงห ์จอฮนั หวัหนา้มขุมนตรีรฐัมธัยประเทศ ระหว่างการบรรยายสรุปหลงัการประชมุระดบัสงู
ว่าดว้ยสถานการณใ์หม่ๆ ท่ีผูป่้วยโรคโควิด-19 ตอ้งเผชิญ ซึ่งจดัขึน้ท่ีเมืองโภปาล เมืองหลวงของรฐั "เราไดต้รวจพบภาวะติดเชือ้ราด าในผูป่้วยโรคโค
วิด-19 ซึ่งท าให้ผมรูส้ึกเป็นกังวลมากในตอนนี"้ จอฮันกล่าว พรอ้มเสริมว่า "ขณะนีม้ีรายงานพบผูป่้วยภาวะดังกล่าวทั่วทั้งรฐัรวม 50 รายแลว้"  
อย่างไรก็ดี รฐับาลของรฐัมธัยประเทศจะเปิดตวัมาตรการจดัการเชือ้ราด าและแนวทางรกัษาโดยละเอียดตามความเหมาะสม โดยผูป่้วยท่ีติดเชือ้รา
ด ามกัมีอาการคดัจมกู เลือดไหลทางจมกู อาการบวมและปวดตา เปลือกตาตกและสายตาพรา่มวั ตลอดจนสญูเสียการมองเห็นในท่ีสดุ "รฐับาลจะ
ท าใหผู้ป่้วยเขา้ถึงการรกัษาท่ีโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะใหก้ารรกัษาโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายแก่ผูป่้วยท่ีมีปัญหาทางการเงิน" จอฮนักล่าว 

• (+/-)   กลุ่มดารก์ไซดเ์ล็งโจมตีบริษัทอีก 3 แห่ง หลังแฮกบริษัทท่อส่งน ้ามันสหรัฐ  ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า กลุ่มอาชญากรดารก์ไซด ์
(DarkSide) ไดโ้พสตบ์นเว็บไซตข์องกลุ่มว่าจะโจมตีบรษิัทอีกสามแห่งในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา หลงัเกิดเหตโุจมตีทางไซเบอรก์บัท่อส่งน า้มนัของ
บริษัทโคโลเนียล ไปป์ไลน ์ซึ่งสรา้งความหวาดระแวงไปทั่วโลกตลอดช่วงสปัดาหนี์ ้เว็บมืดของกลุ่มซึ่งชื่อว่า DarkSide Leaks ไดโ้พสตข์อ้มลูสรุปท่ี
คาดว่าแฮกเกอรก์ลุ่มนีไ้ดข้โมยไป โดยดารก์ไซดถื์อเป็นกลุ่มอาชญากร ดงันัน้ ค ากล่าวอา้งใดๆ จึงอาจมีจดุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้โดย
บรษิัทท่ีตกเป็นเป้าหมายนัน้อยู่ในสหรฐั บราซิล และสกอตแลนด ์อย่างไรก็ดี บรษิัทเหล่านีไ้ม่ไดม้ีระบบเครือข่ายท่ีส าคญั 

 
 

ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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.   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 ์   487K 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 ้

 
 

 


