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สรุป รฐับาลเยอรมนีประกาศเมื่อวานนี ้(13 พ.ค.) ผ่อนปรนขอ้จ ากัดการเดินทางเขา้ประเทศ โดยอนุญาตใหผู้ท่ี้รบัวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่ (โควิด-19) ครบโดส 
หรือหายดีจากโรคโควิด-19 เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกักตัว  ขณะท่ี  เว็บไซตส์ถาบนัโรเบิรต์ ค็อก (RKI) อันเป็นหน่วยงานรฐับาลกลางดา้นการควบคุมและป้องกันโรคของประเทศ 
เปิดเผยว่า ประชาชนในเยอรมนีไดร้บัวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ครบโดสมากกว่า 8 ลา้นคนแลว้ เมื่อนบัถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ท าใหอ้ตัราการฉีดวคัซีนของประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 9.6 
หนุนความหวังการเปิดเศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งหนุนค่าเงินยูโร และหนุนราคาทองค า  อย่างไรก็ตามราคาทองค าขึน้ในระดบัจ ากัด เน่ืองจากเศรษฐกิจในฝ่ังสหรฐั มีทิศทางฟ้ืนต่อเน่ือง
เช่นกนั สะทอ้นจากตวัเลขเศรษฐกิจท่ีออกมาแขง็แกรง่ ขณะท่ีสหรฐัเริ่มฉีดวคัซีนใหว้ยัรุน่ อายรุะหว่าง 12-15 ปี ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในยทุธศาสตรส์รา้งภมูิคุม้กนัหมู่  ดอลลารร์จึ่งอ่อนค่าลงไม่
มาก ราคาทองค าจึงปรบัขึน้ในระดบัจ ากดัและแกว่งตวัในกรอบ  ขณะท่ีวนันีส้หรฐัมีก าหนดเปิดเผย  ยอดคา้ปลีก, การผลิตภาคอตุสาหกรรม, อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  และถึงคาดการณ์
ความเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   เบือ้งตน้ แนะน าเก็งก าไรในกรอบ หากราคายืนเหนือ 1,803 ดอลลารต่์อออนซ ์ สามารถเก็งก าไรฝ่ังซือ้ และทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากไม่ผ่านแนว
ตา้น 1,845 ดอลลารต่์อออนซเ์พื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคา 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14/05/2564 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,826.00 1,835.04 9.04 0.50 

Spot Silver ($) 27.08 27.24 0.16 0.59 

10 Baht Gold Futures (GF10M21) 27,100 27,400 300 1.11 

50 Baht Gold Futures (GFM21) 27,100 27,390 290 1.07 

Gold Online Futures (GOM21) 1,814.70 1,836.80 22.10 1.22 

Silver Futures (SVFM21)  27.00 27.39 0.39 1.44 

ดชันดีอลลาร ์ 90.72 90.46 -0.26 -0.28 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 
แนวโน้ม Gold Spot:  มีแรงซือ้เขา้มาระดบัสงู หลงัจากราคาอ่อนตวัลงเขา้ใกลแ้นว
รบั 1,803 ดอลลารต่์อออนซ ์โดยประเมินแนวตา้นบริเวณ 1,845 ดอลลารต่์อออนซ ์
หากราคาไม่ผ่านแนะน าระวังแรงขายท าก าไรสลับออกมา แต่หากผ่านไดม้ีโอกาส
ขึน้ทดสอบแนวตา้นถดัไป  
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position  ถือสถานะซื ้อต่อหากราคายืนเหนือ 1,803 ดอลลารต่์อออนซ์ได ้
และปิดสถานะท าก าไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณกรอบแนวตา้น 1,845 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์
Short Position  ปิดสถานะเมื่อราคาอ่อนตวัลงมาไม่หลดุแนวรบั 1,803 ดอลลารต่์อ
ออนซ์  ขณะที่หากราคาทองค าผ่านแนวต้านบริเวณ 1,845 ดอลลารต่์อออนซ์
แนะน าใหล้ดสถานะขายลงเพื่อควบคมุความเสี่ยง 
Open New   เก็งก าไรระยะสัน้ในกรอบ 1,803-1,845 ดอลลารต่์อออนซ ์โดยเน้น
เก็งก าไรฝ่ังซือ้ หากราคาไม่หลุดแนวรบั 1,803 ดอลลารต่์อออนซ์ และทยอยปิด
สถานะซือ้เพื่อท าก าไรเมือ่ราคาดีดตวัขึน้ไปใกลแ้นวตา้น 1,845 ดอลลารต่์อออนซ ์

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen  

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื้นฐานดา้นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

 

 

         1,803   1,786  1,771 

         1,845   1,857  1,871 

 



 

 

• (+)   เยอรมนีอนุญาตให้ผู้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว   เมื่อวานนี ้(13 พฤษภาคม) รฐับาลเยอรมนี
ประกาศผ่อนปรนขอ้จ ากัดการเดินทางเขา้ประเทศ โดยอนุญาตใหผู้ท่ี้รบัวคัซีนป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (โควิด -19) ครบโดส 
หรือหายดีจากโรคโควิด-19 เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวั นกัเดินทางท่ีมีคณุสมบตัิขา้งตน้สามารถเดินทางเขา้เยอรมนีไดเ้ช่นเดียวกับผูท่ี้
ผ่านการตรวจโรค โดยนกัเดินทางท่ีมีหลกัฐานหายจากโรค หรือฉีดวคัซีนท่ีเหมาะสมจะไม่ตอ้งแสดงผลตรวจโรคท่ีเป็นลบอีกต่อไปเมื่อเดินทาง
มาถึง ยกเวน้ผูม้าจาก ‘พืน้ท่ีท่ีพบโรคโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุ’์ อย่างอินเดียหรือบราซิล ขณะเดียวกันรฐับาลเยอรมนีเนน้ย า้ว่า “สถานการณก์าร
ติดเชือ้ทั่วโลกยงัคงมีความไม่แน่นอนสงู” เนื่องจากโรคโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุใ์หม่ท่ีติดเชือ้ง่ายขึน้ก าลงัแพรร่ะบาด ขณะเดียวกนัยงัไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบทางสาธารณสขุท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างแน่ชดั ขอ้จ ากดัการเดินทางเขา้ประเทศใหม่เริ่มมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม
เป็นตน้ไป โดยนกัเดินทางสามารถตรวจสอบประเทศท่ีถูกจดัเป็นพืน้ท่ีเสี่ยง อุบตัิการณข์องโรคสงู หรือพืน้ท่ีท่ีพบโรคโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุ ์ท่ี
เว็บไซตส์ถาบนัโรเบิรต์ ค็อก (RKI) อนัเป็นหน่วยงานรฐับาลกลางดา้นการควบคมุและป้องกนัโรคของประเทศ ทัง้นีท้าง RKI เผยว่า ประชาชนใน
เยอรมนีไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสมากกว่า 8 ลา้นคนแลว้ เมื่อนบัถึงวนัท่ี 10 พฤษภาคมท่ีผ่านมา ท าใหอ้ัตราการฉีดวคัซีนของ
ประเทศอยู่ท่ีรอ้ยละ 9.6 

• (+)  อินเดียเร่ิมฉีดวัคซีนสปุตนิกของรัสเซียให้ประชาชนแล้ว เล็งผลิตเองราคาถูกลง ทางการอินเดียไดเ้ริ่มน าร่องฉีดวคัซีนสปตุนิก ไฟว ์
(Sputnik V) ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของรสัเซีย ใหก้ับประชาชนในเมืองไฮเดอราบัดแลว้ในวันนี ้โดยอินเดียมีแผนท่ีจะผลิตวัคซีน
ดงักล่าวเองในประเทศดว้ย  บรษิัท Dr Reddy's Laboratories เปิดเผยว่า วคัซีนสปุตนิก ไฟว ์จะมีราคาอยู่ท่ีประมาณโดสละ 995.40 รูปี หรือ
ประมาณ 425 บาท ยงัไม่รวมภาษีสินคา้และบรกิารอีก 5% ในอินเดีย ส่วนวคัซีนสปุตนิก ไฟว ์ล็อตท่ีอินเดียผลิตเองนัน้น่าจะมีราคาถูกลง ทัง้นี ้
Dr. Reddy's Laboratories ไดร้ว่มมือกบักองทนุ RDIF ของรสัเซียเพื่อผลิตวคัซีนสปตุนิก ไฟวใ์นอินเดีย โดยวคัซีนสปตุนิก ไฟว ์ล็อตแรกท่ีน าเขา้
มาเมื่อวนัท่ี 1 พ.ค.นัน้ ไดร้บัการอนมุตัิจากหอ้งปฏิบตัิการยาส่วนกลางแลว้เมื่อวนัท่ี 13 พ.ค.ท่ีผ่านมา ส่วนล็อตอื่นๆ จะน าเขา้เพ่ิมเติมในช่วงไม่ก่ี
เดือนนี ้ หลงัจากนัน้ บรษิัทอินเดียจะเป็นผูผ้ลิตวคัซีนดงักล่าวต่อไป โดย Dr Reddy's Laboratories ก าลงัท างานอย่างใกลช้ิดกบัพนัธมิตรผูผ้ลิต
อีก 6 รายในอินเดีย เพื่อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นการก ากับดแูลใหผ้ลิตวคัซีนป้อนตลาดไดอ้ย่างราบรื่นและทนัเวลา  เมื่อเดือนท่ีแลว้ ทางการ
อินเดียท าการอนุมัติฉุกเฉินใหใ้ชว้คัซีนสปุตนิก ไฟวข์องรสัเซีย เน่ืองจากมีประสิทธิภาพสงูในการป้องกันไวรสัโควิด -19   วคัซีนสปุตนิก ไฟว ์มี
ประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกนัไวรสัโควิด-19 และไดร้บัการอนมุตัิจากประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

• (-) สหรัฐเดินหน้าฉีดวัคซีนวัยรุ่น สหรฐัเริ่มฉีดวัคซีนให้วัยรุ่น อายุระหว่าง 12-15 ปี ส่วนส าคัญในยุทธศาสตรส์รา้งภูมิคุ้มกันหมู่ของ
ประธานาธิบดีไบเดน สหรฐั เดินหนา้ฉีดวคัซีนใหว้ยัรุ่นตัง้แต่วนัพฤหสับดี (13 พ.ค.) ตามเวลาทอ้งถิ่น เด็กๆ พรอ้มผูป้กครองมายืนเขา้แถวรอกัน
ยาวเหยียดเพราะอยากกลบัไปใชช้ีวิตเหมือนยุคก่อนโควิด-19 ระบาดเต็มทีแลว้ แดเนียล ฟ็อกซ ์วยั 13 ปี เป็นคนแรกๆ ท่ีมาเขา้แถว ณ จาวิตส์
เซ็นเตอรใ์นนิวยอรก์ซิตีก้่อนเปิดให้บริการตอน 10.00 น. กล่าวว่า การผูกสัมพันธ์บนโลกออนไลนน์ั้นสนุกดี แต่การเจอตัวจริงก็สนุกเช่นกัน 
ขณะท่ีคู่แฝดวยั 14 ปี อย่างอนายาและเจ ไซอลัโซ กล่าวว่า รอคอยการฉีดวคัซีนมานานแลว้ เชื่อว่าชีวิตเด็กๆ จะเริ่มกลบัเขา้สู่ปกติ แลว้ออกไป
เขา้สงัคมกบัเพื่อนๆ ได ้

• (-) ตลาดหุ้นยโุรปเปิดบวก นักลงทนุช้อนซือ้หุ้นหลังตลาดผันผวนตลอดสัปดาห ์ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ในวนันี ้หลงันกัลงทนุ
กลับเขา้ชอ้นซือ้หุน้ท่ีดิ่งลงอย่างต่อเน่ืองในสัปดาหนี์เ้น่ืองจากไดร้บัแรงกดดันจากความวิตกกังวลเก่ียวกับภ าวะเงินเฟ้อในสหรฐั อย่างไรก็ดี 
ตลาดหุน้ยุโรปยงัคงมีแนวโนม้ว่าจะปรบัตัวลงราว 1% ในสปัดาหนี์ซ้ึ่งจะเป็นการปรบัตัวลงรายสปัดาหม์ากท่ีสุดนบัตัง้แต่เดือนก.พ.ท่ีผ่านมา 
ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวันนี้ท่ีระดับ 438.58 จุด เพิ่มขึน้ 1.26 จุด หรือ +0.29% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวันนี้ท่ี 
15,301.74 จุด เพิ่มขึน้ 102.06 จุด หรือ +0.67% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวันนีท่ี้ 6,335.82 จุด เพิ่มขึน้ 47.49 จุด 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 2021 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


