
  

                      มีแรงซือ้เข้ามาระดับสูง หลังจากราคาอ่อนตัวลง
เข้าใกล้แนวรับ 1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยประเมินแนวต้าน
บริเวณ 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่ผ่านแนะน าระวังแรง
ขายท าก าไรสลับออกมา แต่หากผ่านได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแนว
ต้านถัดไป 

14 พฤษภาคม 2564 
 

สรุป  รฐับาลเยอรมนีประกาศเมื่อวานนี ้(13 พ.ค.) ผ่อนปรนขอ้จ ากัดการเดินทางเขา้ประเทศ โดยอนุญาตใหผู้ท่ี้รบัวคัซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย
พนัธุใ์หม่ (โควิด-19) ครบโดส หรือหายดีจากโรคโควิด-19 เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกักตวั  ขณะท่ี  เว็บไซตส์ถาบันโรเบิรต์ ค็อก (RKI) อนัเป็นหน่วยงาน
รฐับาลกลางดา้นการควบคมุและป้องกันโรคของประเทศ เปิดเผยว่า ประชาชนในเยอรมนีไดร้บัวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสมากกว่า 8 ลา้นคนแลว้ เมื่อ
นับถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ท าใหอ้ตัราการฉีดวคัซีนของประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 9.6 หนุนความหวงัการเปิดเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งหนุนค่าเงินยูโร และ
หนนุราคาทองค า  อย่างไรก็ตามราคาทองค าขึน้ในระดบัจ ากัด เนื่องจากเศรษฐกิจในฝ่ังสหรฐั มีทิศทางฟ้ืนต่อเนื่องเช่นกัน สะทอ้นจากตวัเลขเศรษฐกิจท่ีออกมา
แข็งแกร่ง ขณะท่ีสหรฐัเริ่มฉีดวัคซีนใหว้ยัรุ่น อายุระหว่าง 12-15 ปี ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในยุทธศาสตรส์รา้งภูมิคุม้กันหมู่   ดอลลารร์่จึงอ่อนค่าลงไม่มาก ราคา
ทองค าจึงปรบัขึน้ในระดับจ ากดัและแกว่งตวัในกรอบ  ขณะท่ีวนันีส้หรฐัมีก าหนดเปิดเผย  ยอดคา้ปลีก, การผลิตภาคอุตสาหกรรม, อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  
และถึงคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   เบือ้งตน้ แนะน าเก็งก าไรในกรอบ หากราคายืนเหนือ 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์ สามารถเก็งก าไรฝ่ังซือ้ และ
ทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากไม่ผ่านแนวตา้น 1,845 ดอลลารต์่อออนซเ์พื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14/05/2564 15:53 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.00 1,834.92 8.92 0.49 

Spot Silver ($) 27.08 27.24 0.16 0.59 

เงนิบาท (฿/$) 31.34 31.35 0.01 0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,950 27,200 250 0.93 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.98 67.52 0.54 0.81 

ดชันดีอลลาร ์ 90.72 90.46 -0.26 -0.28 

เงนิยูโร (€/$) 1.2080 1.2124 0.00 0.36 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

         1,803   1,786  1,771 

         1,845   1,857  1,871 

         1,803   1,786  1,771 

         1,832   1,845  1,856 

 

 



 

 

• (+)   เยอรมนีอนุญาตให้ผูรั้บวัคซีนป้องกนัโควิด-19 ครบโดสเข้าประเทศไม่ต้องกักตวั   เมื่อวานนี ้(13 พฤษภาคม) รฐับาลเยอรมนีประกาศ
ผ่อนปรนขอ้จ ากัดการเดินทางเขา้ประเทศ โดยอนุญาตใหผู้ท่ี้รบัวคัซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด -19) ครบโดส หรือหายดี
จากโรคโควิด-19 เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวั นกัเดินทางท่ีมีคณุสมบตัิขา้งตน้สามารถเดินทางเขา้เยอรมนีไดเ้ช่นเดียวกบัผูท่ี้ผ่านการตรวจ
โรค โดยนกัเดินทางท่ีมีหลกัฐานหายจากโรค หรือฉีดวคัซีนท่ีเหมาะสมจะไม่ตอ้งแสดงผลตรวจโรคท่ีเป็นลบอีกต่อไปเมื่อเดินทางมาถึง ยกเวน้ผูม้า
จาก ‘พืน้ท่ีท่ีพบโรคโควดิ-19 ชนิดกลายพนัธุ’์ อย่างอินเดียหรือบราซิล ขณะเดียวกนัรฐับาลเยอรมนีเนน้ย า้ว่า “สถานการณก์ารติดเชือ้ทั่วโลกยงัคงมี
ความไม่แน่นอนสงู” เนื่องจากโรคโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุใ์หม่ท่ีติดเชือ้ง่ายขึน้ก าลงัแพร่ระบาด ขณะเดียวกันยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบทาง
สาธารณสขุท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างแน่ชดั ขอ้จ ากัดการเดินทางเขา้ประเทศใหม่เริ่มมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภาคมเป็นตน้ไป โดยนกัเดินทาง
สามารถตรวจสอบประเทศท่ีถูกจดัเป็นพืน้ท่ีเสี่ยง อุบตัิการณข์องโรคสงู หรือพืน้ท่ีท่ีพบโรคโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุ ์ท่ีเว็บไซตส์ถาบนัโรเบิรต์ ค็อก 
(RKI) อนัเป็นหน่วยงานรฐับาลกลางดา้นการควบคุมและป้องกันโรคของประเทศ ทัง้นีท้าง RKI เผยว่า ประชาชนในเยอรมนีไดร้บัวคัซีนป้องกันโรค
โควิด-19 ครบโดสมากกว่า 8 ลา้นคนแลว้ เมื่อนบัถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ท าใหอ้ตัราการฉีดวคัซีนของประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 9.6 

• (+)  อินเดียเร่ิมฉีดวัคซีนสปุตนิกของรัสเซียให้ประชาชนแล้ว เล็งผลิตเองราคาถูกลง ทางการอินเดียไดเ้ริ่มน าร่องฉีดวคัซีนสปุตนิก ไฟว ์
(Sputnik V) ซึ่งเป็นวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของรสัเซีย ใหก้บัประชาชนในเมืองไฮเดอราบดัแลว้ในวนันี ้โดยอินเดียมีแผนท่ีจะผลิตวคัซีนดงักล่าว
เองในประเทศดว้ย  บรษิัท Dr Reddy's Laboratories เปิดเผยว่า วคัซีนสปตุนิก ไฟว ์จะมีราคาอยู่ท่ีประมาณโดสละ 995.40 รูปี หรือประมาณ 425 
บาท ยังไม่รวมภาษีสินคา้และบริการอีก 5% ในอินเดีย ส่วนวัคซีนสปุตนิก ไฟว ์ล็อตท่ีอินเดียผลิตเองนั้นน่าจะมีราคาถูกลง ทั้งนี ้Dr. Reddy's 
Laboratories ไดร้่วมมือกับกองทุน RDIF ของรสัเซียเพื่อผลิตวคัซีนสปุตนิก ไฟวใ์นอินเดีย โดยวคัซีนสปุตนิก ไฟว ์ล็อตแรกท่ีน าเขา้มาเมื่อวนัท่ี 1 
พ.ค.นัน้ ไดร้บัการอนมุตัิจากหอ้งปฏิบตัิการยาส่วนกลางแลว้เมื่อวนัท่ี 13 พ.ค.ท่ีผ่านมา ส่วนล็อตอื่นๆ จะน าเขา้เพ่ิมเติมในช่วงไม่ก่ีเดือนนี ้ หลงัจาก
นัน้ บริษัทอินเดียจะเป็นผูผ้ลิตวคัซีนดงักล่าวต่อไป โดย Dr Reddy's Laboratories ก าลงัท างานอย่างใกลช้ิดกบัพนัธมิตรผูผ้ลิตอีก 6 รายในอินเดีย 
เพื่อปฏิบัติตามขอ้ก าหนดดา้นการก ากับดูแลใหผ้ลิตวัคซีนป้อนตลาดไดอ้ย่างราบรื่นและทันเวลา  เมื่อเดือนท่ีแลว้ ทางการอินเดียท าการอนุมัติ
ฉกุเฉินใหใ้ชว้คัซีนสปุตนิก ไฟวข์องรสัเซีย เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสงูในการป้องกนัไวรสัโควิด -19   วคัซีนสปุตนิก ไฟว ์มีประสิทธิภาพ 91.6% ใน
การป้องกนัไวรสัโควิด-19 และไดร้บัการอนมุตัิจากประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

• (-) สหรัฐเดินหน้าฉีดวัคซีนวัยรุ่น สหรัฐเริ่มฉีดวัคซีนให้วัยรุ่น อายุระหว่าง 12-15 ปี ส่วนส าคัญในยุทธศาสตรส์ร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของ
ประธานาธิบดีไบเดน สหรฐั เดินหนา้ฉีดวคัซีนใหว้ยัรุน่ตัง้แต่วนัพฤหสับดี (13 พ.ค.) ตามเวลาทอ้งถิ่น เด็กๆ พรอ้มผูป้กครองมายืนเขา้แถวรอกนัยาว
เหยียดเพราะอยากกลบัไปใชช้ีวิตเหมือนยคุก่อนโควิด-19 ระบาดเต็มทีแลว้ แดเนียล ฟ็อกซ ์วยั 13 ปี เป็นคนแรกๆ ท่ีมาเขา้แถว ณ จาวิตสเ์ซ็นเตอร์
ในนิวยอรก์ซิตีก้่อนเปิดใหบ้รกิารตอน 10.00 น. กล่าวว่า การผูกสมัพันธบ์นโลกออนไลนน์ัน้สนุกดี แต่การเจอตวัจรงิก็สนกุเช่นกัน ขณะท่ีคู่แฝดวยั 
14 ปี อย่างอนายาและเจ ไซอลัโซ กล่าวว่า รอคอยการฉีดวคัซีนมานานแลว้ เชื่อว่าชีวิตเด็กๆ จะเริ่มกลบัเขา้สู่ปกติ แลว้ออกไปเขา้สงัคมกับเพื่อนๆ 
ได ้

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนช้อนซือ้หุ้นหลังตลาดผันผวนตลอดสัปดาห ์ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้หลงันกัลงทุน
กลบัเขา้ชอ้นซือ้หุน้ท่ีดิ่งลงอย่างต่อเนื่องในสปัดาหนี์เ้น่ืองจากไดร้บัแรงกดดนัจากความวิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อในสหรฐั อย่างไรก็ดี ตลาด
หุน้ยุโรปยงัคงมีแนวโนม้ว่าจะปรบัตวัลงราว 1% ในสปัดาหนี์ซ้ึ่งจะเป็นการปรบัตวัลงรายสปัดาหม์ากท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ.ท่ีผ่านมา ดชันี Stoxx 
Europe 600 เปิดตลาดวันนีท่ี้ระดับ 438.58 จุด เพิ่มขึน้ 1.26 จุด หรือ +0.29% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนี้ท่ี 15,301.74 จุด 
เพิ่มขึน้ 102.06 จดุ หรือ +0.67% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,335.82 จดุ เพิ่มขึน้ 47.49 จดุ หรือ +0.76% 

 
 

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 ์   473K** 498K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนเม.ย.   0.7%** 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   0.6%** 1.0% 

วนัศุกรท่ี์ 14 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.5% 8.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   1.0% 9.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   0.9% 1.4% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือน   75.0% 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 ้

 
 

 


