
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,772 1,756 1,741 

 1,797 1,816 1,831 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีท้ะยานขึน้ถึง 22.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีออกมาแยเ่กินคาด  อาทิ  ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐจาก ISM  ท่ี

ปรับตวัลงสู่ระดบั 60.7 ในเดือนเม.ย. และต่ํากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 65.0 ส่วนดชันีผู้จดัการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตจากมาร์กิตก็ปรับตัวขึน้น้อยกว่าคาด  สู่ระดบั 60.5 ใน

เดือนเม.ย. ขณะท่ีการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างกลับเพิ่มขึน้เพียง 0.2% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ต่ํากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าจะพุ่งขึน้ 1.9% สถานการณ์ดงักล่าวกดดันดชันีดอลลาร์ ให้

อ่อนค่าลง 0.32% สู่ระดบั 90.972  พร้อมกบักดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีให้ร่วงลงหลดุระดบั 1.60% ลงไปแตะระดบัต่ําสดุในระหว่างวนัท่ี 1.581% จนเป็นปัจจยัหลกั

ท่ีหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึน้อยา่งมาก  ประกอบกับยโูรแข็งค่า  หลงัการเปิดเผยตวัเลขดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยโูรโซน ท่ีปรับตวัขึน้สู่ระดบั 62.9 ในเดือน

เม.ย. ซึ่งเป็นระดับสงูสดุเป็นประวตัิการณ์นับตัง้แต่เร่ิมมีการรวบรวมข้อมลูในเดือนม.ิย.1997  ขณะท่ียอดค้าปลีกและดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของเยอรมนัออกมาดีเกินคาด

เช่นกนั  สะท้อนถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจในฝ่ังยโูรโซนท่ีฟืน้ตวัขึน้อยา่งรวดเร็ว  สถานการณ์ดงักล่าวหนนุยโูรให้แข็งค่า  จนเป็นปัจจยักดดนัสกลุเงินดอลลาร์เพิ่มเติม  ปัจจยัท่ีกล่าวมาช่วยหนนุ

ให้ราคาทองคําทะยานขึน้ทดสอบระดบัสูงสดุบริเวณ 1,797.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวนั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําเพิ่ม +1.16 ตนั  สําหรับวนันีต้ิดตามการดลุการค้า และยอด

สัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1797.65 1765.60 1768.76 1791.30 22.54 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,781.47 26.29 90.95 

MA 50 Days 1,743.74 25.77 91.70 

MA 200 Days 1,852.71 25.57 91.94 

RSI 9 Days 62.63 67.35 45.11 

RSI 14 Days 59.59 62.33 44.10 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,018.20 +1.16 

ishare 17,650.65 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วนั 0.9378 0.1854 0.1686 
10 วนั 0.8206 -0.3351 -0.1783 
20 วนั 0.9526 0.6092 0.7971 
50 วนั 0.6571 0.0566 0.6941 
100 วนั 0.3397 -0.8641 0.8600 
200 วนั -0.1118 -0.8519 -0.0593 

 

 

04 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                เส่ียงเปิดสถานะซือ้หากราคาสามารถยืน

เหนือแนวรับ 1,772  ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพ่ือหวังทํากําไร

จากการดีดตัวขึน้ช่วงสัน้ โดยทยอยขายทาํกําไรหากราคา

ยังไม่ยืนเหนือโซน 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ราคาทองคําอาจเคลื่อนไหวในกรอบ  หลงัจากราคาดีดตวัขึน้ก็มีแรงขายทํากําไรสลบัเข้ามากดดนัราคา 

ทัง้นี ้หากราคายืนเหนือแนวรับแรก 1,772 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ จะทําให้มีแรงซือ้เก็งกําไรสง่ผลให้ราคา

ดีดกลบัชว่งสัน้ๆ เบือ้งต้นอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้หากราคายงัไมมี่แรงซือ้มากพอหรือมี

ปัจจยัใหมม่าดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวต้านที่ 1,797 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนพุ่งนิวไฮในเดือนเม.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการฝ่าย

จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตขัน้สุดท้ายของยูโรโซน ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 62.9 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นบัตัง้แต่เร่ิมมีการรวบรวม

ข้อมลูในเดือนมิ.ย.2540 จากระดบั 62.5 ในเดือนมี.ค. 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐตํ่ากว่าคาดในเดือนเม.ย.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐ

ปรับตวัลงสู่ระดบั 60.7 ในเดือนเม.ย. ตํ่ากว่าท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 65.0 หลงัจากพุ่งแตะระดบั 64.7 ในเดือนมี.ค. ซึง่เป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่

เดือนธ.ค.2526 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐพุ่งนิวไฮในเดือนเม.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึง่เป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้ จดัการฝ่าย

จดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวัขึน้สู่ระดบั 60.5 ในเดือนเม.ย. จากระดบั 59.1 ในเดือนมี.ค. 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ่มขึน้

เพียง 0.2% ในเดือนมี.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ตํ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดว่าจะพุ่งขึน้ 1.9% หลงัจากร่วงลง 0.6% ในเดือนก.พ. 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า ผิดหวังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐตํ่ากว่าคาด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลกัในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(3 พ.ค.) หลงันักลงทุนผิดหวงักับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐท่ีต่ํากว่าคาด  ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของ

ดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.37% สู่ระดบั 90.9487 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเยนท่ีระดบั 109.10 

เยน จากระดบั 109.30 เยน, ดอลลาร์อ่อนค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิสท่ีระดบั 0.9110 ฟรังก์ จากระดบั 0.9134 ฟรังก์ และอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์

แคนาดาท่ีระดบั 1.2274 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2281 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2066 ดอลลาร์ จาก

ระดบั 1.2022 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3913 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3807 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าแตะท่ีระดบั 0.7765 

ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7704 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง หลังเผยดัชนีภาคการผลิตตํ่ากว่าคาด   อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนันี ้หลงัสหรัฐเปิดเผย

ดชันีภาคการผลิตต่ํากว่าคาด  ณ เวลา 22.30 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 1.612% ขณะท่ีอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 2.289% 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 238.38 จุด ขานรับผลประกอบการ-ข้อมูลเศรษฐกิจแกร่ง  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเม่ือคืนนี ้(3 พ.ค.) 

เน่ืองจากนักลงทุนขานรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ และผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ แต่ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 

เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงเทขายหุ้นเตบิโต (growth stocks) ขณะท่ียงัคงเข้าซือ้หุ้นท่ีปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทัง้หุ้นท่ีจะได้รับประโยชน์จากการเปิด

เศรษฐกิจสหรัฐ  ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,113.23 จุด เพิ่มขึน้ 238.38 จุด หรือ +0.70% และดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,192.66 จุด เพิ่มขึน้ 

11.49 จดุ หรือ +0.27% ขณะท่ีดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,895.12 จดุ ลดลง 67.56 จดุ หรือ -0.48% 

• (-) "อีเบย์" ส่งสัญญาณพร้อมรับบิตคอยน์สําหรับซือ้ขายสินค้า  บริษัทอีเบย์ อิงค์ส่งสญัญาณในวนันีว้า่ ทางบริษัทพร้อมเปิดกว้างในการรับสกลุเงิน

ดจิิทลั ซึง่รวมถงึบิตคอยน์ สําหรับการซือ้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของบริษัท  "เรามกัมองหารูปแบบการชําระเงินท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด และจะยงัคงทํา

การพิจารณาต่อไป โดยเรายงัไม่มีแผนการเฉพาะหน้า แต่เรากําลงัจบัตาเก่ียวกบัการใช้สกุลเงินดิจิทลั" แถลงการณ์จากอีเบย์ระบ ุ นอกจากนี ้นายเจมี 

แลนนอน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของอีเบย์ กล่าวว่า การยอมรับสกุลเงินเสมือนจริงถือเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีบริษัทกําลงัพิจารณาอยู่  ขณะเดียวกนั อีเบย์

ยงัเปิดเผยวา่ ทางบริษัทกําลงัพิจารณาแนวทางในการเปิดรับ NFTs สําหรับการซือ้ขายบนแพลตฟอร์มของบริษัท   

  

 
                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 3 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Constitution Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   66.2** 66.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนเม.ย.   62.9** 63.3 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคการผลิตขัน้สดุท้าย   60.5** 60.6 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนเม.ย.   60.7** 64.7 

 21.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมี.ค.   0.2%** -0.8% 

วนัองัคารท่ี 4 พ.ค. 01.20น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   
- - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   
- - 

 21.00น. สหรัฐฯ ดลุการค้าเดือนมี.ค.   
-74.5B -71.1B 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.ค.   
1.3% -0.8% 

วนัพธุท่ี 5 พ.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Children's Day   
- - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   
- - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   
50.1 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   
50.3 50.3 

 19.15น. สหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.จาก ADP   
890K 517K 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   
63.1 63.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   
64.2 63.7 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
- 0.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบีย้   
0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   
540K 553K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบือ้งต้น   
3.7% -4.2% 

 
19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบือ้งต้น   

-0.8% 6.0% 

วนัศกุร์ท่ี 7 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   
0.0% -0.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   
975K 916K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   
5.7% 6.0% 

 
21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนมี.ค.   

1.4% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 30 เมษายน 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


