
 

7 May 2021 

สรุป ราคาทองค าปรบัตวัสูงขึน้ต่อเน่ืองระหว่างการซือ้ขายวนัศุกร ์เคลื่อนไหวไม่ไกลจาก High ระหว่างวันบริเวณ 1,823.06 ดอลลารต่์อออนซ ์รบัแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงิน
ดอลลาร ์ขณะท่ีค่าเงินยูโรแข็งค่าขึน้แตะระดบัสูงสุดรอบ 1 สัปดาหเ์หนือ 1.2 ยูโร/ดอลลาร ์รับอานิสงสก์ารเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมนีท่ีออกมาดีเกินคาด โดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติของเยอรมนีรายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออกของเยอรมนีเพิ่มขึน้ 1.2% ในเดือนมี.ค. มากกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว้่าจะเพิม่ขึน้ 0.5%  นอกจากนี ้สภาผูแ้ทนราษฎรของเยอรมนี
มีมติเห็นชอบใหผ้่อนปรนมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ส าหรบัผูท่ี้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบโดสหรือหายจากอาการป่วยแลว้ แถลงการณ์ของสภาผูแ้ทนฯ ระบวุ่า ตัง้แต่วนัหยดุสุดสปัดาห์
หนา้เป็นตน้ไป ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่จ าเป็นตอ้งมีใบรบัรองผลตรวจโรคเป็นลบก่อนเขา้ใชส้ถานท่ีต่างๆ อาทิ รา้นคา้ สวนสตัว์ และรา้นท าผม ส าหรบัวันนีติ้ดตามการเปิดเผยตวัเลข
ส าคญัในตลาดแรงงานของสหรฐัประจ าเดือนเม.ย.  ไดแ้ก่  ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อัตราการว่างงาน  และรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง  ซึ่งอาจส่งผลใหร้าคาทองค ามีทิศทางการ
เคลื่อนไหวท่ีผันผวนได ้ แนะน าเก็งก าไรฝ่ังซือ้ หากการอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรบั 1,805-1,799 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะท่ีการท าก าไรแนะน าพิจารณาโซน 1,837 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หาก
ผ่านไดใ้หช้ะลอการขายออกไป 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
07/05/2021 16:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.70 1,820.29 5.59 0.31 

Spot Silver ($) 27.27 27.31 0.04 0.15 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 26,650 27,000 350 1.31 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 26,660 27,020 360 1.35 

Gold Online Futures (GOM21) 1,795.00 1,822.20 27.20 1.52 

Silver Futures (SVFM21)  26.82 27.55 0.73 2.72 

ดชันดีอลลาร ์ 90.90 90.75 -0.14 -0.16 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:  ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่หลุด 1,805-1,799 
ดอลลารต์่อออนซ ์จะท าใหมุ้มมองเชิงบวกเพิ่มขึน้ การขยับขึน้จะมีแนวตา้น 
1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  สามารถรอท าก าไรบริเวณ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ์ขึน้ไป  
หากราคาสามารถทรงตวัเหนือแนวรบัไดอ้ย่างแข็งแกรง่  
Short Position  ลดสถานะขายลงเนื่องจากแรงซือ้เขา้มาระดบัสงู และชะลอ
การเปิดสถานะขายเพิ่มหากราคายงัสามารถยืนเหนือ  1,805-1,799 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์  
Open New  หากราคาทองค าไม่หลุด 1,805-1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ ์
แนะน าเก็งก าไรฝ่ังซือ้เป็นหลัก และทยอยท าก าไรเมื่อราคาดีดตัวขึน้ไปตาม
โซนแนวตา้นต่างๆ หรือปิดสถานะซือ้ตัง้แต่บริเวณแนวตา้น 1,837 ดอลลาร์
ต่อออนซขึ์น้ไป 
 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

     1,799  1,782 1,765 

     1,837  1,854 1,871 

 



 

 

• (+) เยอรมนีเตรียมอนุมัติผ่อนปรนมาตรการโควิดส าหรับผู้ฉีดวัคซีน-หายป่วยแล้ว  สภาผูแ้ทนราษฎรของเยอรมนีมีมติเห็นชอบใหผ้่อนปรน
มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ส าหรบัผูท่ี้ฉีดวคัซีนป้องกันโรคครบโดสหรือหายจากอาการป่วยแลว้ แถลงการณข์องสภาผูแ้ทนฯ ระบวุ่า ตัง้แต่วนัหยุด
สดุสปัดาหห์นา้เป็นตน้ไป ประชาชนกลุ่มดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งมีใบรบัรองผลตรวจโรคเป็นลบก่อนเขา้ใชส้ถานท่ีต่างๆ อาทิ รา้นคา้ สวนสตัว ์และรา้น
ท าผม  คริสติน แลมเบรชต ์รฐัมนตรีกระทรวงยุติธรรมและการคุม้ครองผูบ้ริโภคของเยอรมนี กล่าวในท่ีประชมุสภาผูแ้ทนฯ ว่า เนื่องจากประชาชนใน
เยอรมนีท่ีฉีดวคัซีนหรือหายจากโรคโควิด-19 แลว้นั้น ไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น เยอรมนีจึงไม่สามารถจ ากัดสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
ประชาชนกลุ่มนีไ้ดอ้ีกต่อไป  แลมเบรชตร์ะบุว่า เยอรมนีจะยกเลิกขอ้จ ากัดในการติดต่อและเคอรฟิ์วส าหรบัคนกลุ่มดงักล่าว พรอ้มยกตวัอย่างว่าผูท่ี้
อาศยัอยู่ในบา้นพกัคนชราและตอ้งรบัประทานอาหารอยู่ในหอ้งตามล าพงัมานานจะสามารถกลบัมารบัประทานอาหารดว้ยกนัในหอ้งอาหารรวมไดอ้ีก
ครัง้ อย่างไรก็ดี สภาผูแ้ทนฯ ไดเ้ตือนว่า แมจ้ะฉีดวคัซีนหรือหายป่วยแลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่สามารถป้องกนัการติดเชือ้ไดโ้ดยสมบูรณ ์ดงันัน้ เยอรมนีจะ
ยงัคงบังคับใชก้ฎรกัษาระยะห่างและสวมหนา้กากอนามัยในสถานท่ีสาธารณะต่อไป  "เราจ าเป็นตอ้งประสานงานและด าเนินการโดยเร็วท่ีสดุ เพื่อ
รบัรองว่าทุกคนจะไดก้ลบัสู่ภาวะปกติท่ีรอคอยมานานอีกครัง้ ไม่ใช่เฉพาะผูท่ี้ฉีดวคัซีนหรือหายป่วยแลว้เท่านั้น" แลมเบรชตก์ล่าว  ส  านักข่าวซินหัว
รายงานว่า กฎระเบียบใหม่นีจ้ะน าเสนอต่อสภาสงูของเยอรมนีเพื่ออนมุตัิอย่างเป็นทางการในวนันี ้

• (+) เยอรมนีส่งออกเดือนมี.ค. เพ่ิมขึ้น 1.2% แม้ล็อกดาวน์คุมโควิด ส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีรายงานในวนันีว่้า ยอดส่งออกของ
เยอรมนียงัคงฟ้ืนตวัในเดือนมี.ค. แมจ้ะมีการบงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวนอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ตาม ทัง้นี ้ยอด
ส่งออกในเดือนมี.ค.เพิ่มขึน้ 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน มากกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะเพิ่มขึน้ 0.5% ส่วนยอดน าเขา้เพิ่มขึน้ 6.5% ขณะท่ี
ยอดเกินดลุการคา้ของเยอรมนีอยู่ท่ี 1.43 หมื่นลา้นยโูร (1.72 หมื่นลา้นดอลลาร)์ ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วว่้าจะอยู่ท่ี 1.9 หมื่นลา้นยโูร 

• (+)   ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 22.41 จุด กังวลสัมพันธจ์ีน-สหรัฐตึงเครียด ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดลบใน
วนันี ้เนื่องจากความวิตกกังวลเก่ียวกบัสถานการณต์ึงเครียดระหว่างจีนและสหรฐัยงัคงสรา้งแรงกดดนัต่อตลาด และยงัไดบ้ดบงัปัจจัยบวกจากขอ้มลู
เศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของจีนในวนันีด้ว้ย ส  านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปิดท่ี 3,418.87 จดุ ลดลง 22.41 จุด หรือ -0.65% ตลาดหุน้
จีนปิดอ่อนแรงลง ท่ามกลางความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรฐัและจีน โดยรายงานระบุว่านางแคทเธอรีน ไท่ ผูแ้ทนการคา้ข อง
สหรฐั (USTR) จะเจรจากับเจา้หนา้ท่ีจีนในเรว็ๆนี ้เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามขอ้ตกลงการคา้เฟสแรกระหว่างสองประเทศ ซึ่งผลการประเมินจะ
ส่งผลต่อท่าทีของสหรฐัในการเรียกเก็บภาษีน าเขา้สินคา้จากจีน นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัหลงัจากคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาติ
จีน (NDRC) ประกาศระงบัการเจรจาเชิงกลยุทธท์างเศรษฐกิจระหว่างจีนและออสเตรเลีย (China-Australia Strategic Economic Dialogue) อย่าง
ไม่มีก าหนด ซึ่งความเคลื่อนไหวดงักล่าวสะทอ้นถึงความสมัพนัธอ์นัตงึเครียดระหว่างรฐับาลจีนและรฐับาลออสเตรเลีย 

• (+) ซีอีโอโมเดอรน์าชีอ้ีก'ไม่กี่เดือน'โควิดสายพันธุใ์หม่มาแน่!  ซีอีโอโมเดอรน์า กล่าวกับนกัลงทุน คาดโควิดสายพนัธุใ์หม่ๆ จะเกิดขึน้อีกในไม่ก่ี
เดือนขา้งหนา้ เนื่องจากซีกโลกใตเ้ขา้สู่ฤดใูบไมร้่วงและฤดหูนาว นายสเตฟาน แบนเซล ประธานคณะเจา้หนา้ท่ีบริหารโมเดอรน์า กล่าวกบันักลงทนุใน
การประชุมแจง้ผลประกอบการเมื่อวนัพฤหสับดี (6 พ.ค.) ตามเวลาสหรฐัว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ผูค้นจ าเป็นตอ้งฉีดวคัซีนกระตุน้เนื่องจากโควิด-19 แพร่
ระบาดไปทั่วโลก “สายพนัธุใ์หม่ๆ ท่ีน่ากังวลยงัคงผุดขึน้ต่อเน่ืองทั่วโลก และเราเชื่อว่าในหกเดือนขา้งหนา้ เมื่อซีกโลกใตเ้ขา้สู่ฤดใูบไมร้่วงและฤดูหนาว 
เราจะไดเ้ห็นสายพนัธุท่ี์น่ากังวลโผล่มากขึน้ จึงจ าเป็นตอ้งมีการฉีดกระตุน้เพราะเราเชื่อว่าไวรสัตวันีไ้ม่ไดห้ายไปไหน” ซีอีโอโมเดอรน์ากล่าว ทัง้นี ้ซีก
โลกใตห้มายรวมถึงแอฟริกา ออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ของอเมริกาใต ้และหลายส่วนของเอเชีย   

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับความหวังเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเร็ว  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตัวขึน้แตะระดับสูงสดุเป็นประวัติการณ์ โดย
ขอ้มลูเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งของเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยูโรโซน รวมถึงการเปิดเผยผลประกอบการท่ีสดใสของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปในช่ว ง
สปัดาหท่ี์ผ่านมานัน้ ไดส้่งผลใหน้กัลงทนุเกิดความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะกลบัมาฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเรว็หลงัไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19  ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันีท่ี้ระดับ 441.86 จุด เพิ่มขึน้ 0.84 จุด หรือ +0.19% ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวันนีท่ี้ 
15,348.32 จุด เพิ่มขึน้ 151.58 จุด หรือราว +1.00% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 6,388.92 จุด เพิ่มขึน้ 31.83 จุด หรือ 
+0.50%      

 ทีม่า : อนิโฟเควสท,์ 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


