
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,771 1,756 1,741 

 1,799 1,816 1,831 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง 12.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างการซือ้ขายของตลาดสหรัฐ  ราคาทองคําจะทะยานขึน้ไปทําระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนครัง้ใหมท่ี่ 1,799 ดอลลาร์

ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุนจากอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีท่ีร่วงลงแตะระดบัต่ําสดุบริเวณ 1.557% จากแรงซือ้พนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  หลงัจากตลาดหุ้น

สหรัฐดิ่งลงอยา่งหนกัในช่วงต้นของการซือ้ขาย  โดยเฉพาะดชันี Nasdaq ท่ีดิ่งลงกว่า 2% จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  นอกจากนีร้าคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ่มจากการเปิดเผยคําสัง่ซือ้

ภาคโรงงานของสหรัฐท่ีเพิ่มขึน้น้อยกวา่คาดเพียง 1.1% เม่ือเทียบเป็นรายเดือนและยอดขาดดลุการค้าของสหรัฐท่ีเพิ่มขึน้แตะระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ท่ี 7.44 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค.

ท่ีผ่านมา  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําปรับตวัลงแรงหลงัจากนัน้โดยได้รับแรงกดดนัจาก (1.)แรงขายทํากําไรและแรงขายทางเทคนิค  หลงัจากเกิดสญัญาณท่ีบง่ชีว้่าแรงซือ้เร่ิมชะลอตวัลง (2.) ถ้อย

แถลงของนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ท่ีระบุว่า “อตัราดอกเบ้ียอาจจําเป็นต้องปรบัตวัเพ่ิมข้ึน เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจสหรฐัร้อนแรงเกินไป” อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

สหรัฐซึ่งเป็นปัจจยัหนนุดชันีดอลลาร์ให้แข็งค่า และ(3.)แรงซือ้ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัท่ามกลางการดิ่งลงแรงของตลาดหุ้นสหรัฐ  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําดิ่งลงแรงเกือบ 

30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับสูงสุดในระหว่างวัน  สู่ระดับต่ําสุดบริเวณ 1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปล่ียนแปลง  สําหรับวันนีต้ิดตามผลกาประชุม

คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)ของไทย  และการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADPและ ดชันี PMI ภาคบริการของสหรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1799.00 1771.02 1792.50 1778.60 -12.70 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,778.89 26.26 90.98 

MA 50 Days 1,742.99 25.73 91.73 

MA 200 Days 1,851.70 25.58 91.94 

RSI 9 Days 55.27 59.80 49.13 

RSI 14 Days 55.24 57.76 46.92 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,018.20 0.00 

ishare 17,650.65 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วนั 0.9081 0.1269 0.1329 
10 วนั 0.7877 -0.3323 -0.1707 
20 วนั 0.9414 0.5738 0.7714 
50 วนั 0.6293 0.1052 0.6745 
100 วนั 0.3591 -0.8613 0.8592 
200 วนั -0.1267 -0.8493 -0.0543 

 

 

05 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                เข้าซือ้หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือ

บริเวณ  1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็ งแกร่ง 

สามารถรอขายทํากําไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณแนว

ต้าน 1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าฝ่าไปได้ให้รอขาย

บริเวณแนวต้านถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบพยายามทรงตวัรักษาระดบัไว้ หากราคายืนเหนือแนวรับในโซน 1,771 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แข็งแกร่งจะแสดงถึงแรงเข้าซือ้ในระยะสัน้ ทําให้ประเมินว่าในระยะสัน้ ยังคงมี

โอกาสปรับตวัขึน้ไปทดสอบ แนวต้าน 1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรก ประเมินแนว

รับถดัไปในบริเวณ 1,753-1,748 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้ภาคโรงงานเพิ่มขึน้น้อยกว่าคาดในเดือนมี.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ คําสัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึน้ 5.8 

พนัล้านดอลลาร์ หรือ 1.1% เม่ือเทียบเป็นรายเดือน แตะ 5.129 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค. หลงัจากท่ีปรับตวัลดลง 0.5% ในเดือนก.พ.  อย่างไรก็ดี 

คําสัง่ซือ้ภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึน้น้อยกวา่การคาดการณ์ของตลาด ซึง่คาดไว้วา่จะปรับตวัเพิ่มขึน้ 1.3% 

• (+) สหรัฐขาดดุลการค้ามากเป็นประวัติการณ์ในเดือนมี.ค. เหตุดีมานด์หนุนนําเข้า  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานในวนันีว้่า สหรัฐขาด

ดลุการค้าเพิ่มขึน้ 5.6% แตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ท่ี 7.44 หม่ืนล้านดอลลาร์ในเดือนมี.ค.ท่ีผ่านมา เน่ืองจากความต้องการในสหรัฐปรับตวัเพิ่มขึน้

จนทําให้ต้องนําเข้าเพิ่มขึน้ 

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับ "เยลเลน" หนุนปรับขึน้ดอกเบีย้  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา

นิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(4 พ.ค.) หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวแสดงความเห็นว่า อัตราดอกเบีย้อาจจําเป็นต้องปรับตัวเพ่ิมขึน้ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไป  ดชันีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน 

เพิ่มขึน้ 0.39% แตะท่ี 91.3005 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 109.30 เยน จากระดบั 109.10 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบ

กบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9136 ฟรังก์ จากระดบั 0.9110 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2310 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.2274 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2010 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2066 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงิน

ปอนด์อ่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.3889 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3913 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7704 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 

0.7765 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ขุนคลังสหรัฐยอมรับอัตราดอกเบีย้อาจต้องปรับตัวขึน้ หวังลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ เปิดเผยใน

งานสมัมนาของนิตยสารดิแอตแลนติกว่า อตัราดอกเบีย้อาจจําเป็นต้องปรับตวัเพิ่มขึน้ เพ่ือไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไป อนัเป็นผลจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ  นางเยลเลน กล่าวว่า อัตราดอกเบีย้อาจต้องปรับตวัขึน้ในระดบัหนึ่ง "เพ่ือให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ร้อนแรงเกินไป" แม้

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มีวงเงินมากนกัเม่ือเทียบกบัมลูคา่เศรษฐกิจทัง้ประเทศ  รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ เปิดเผยว่า แม้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจ

ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไป แตส่หรัฐจําเป็นต้องมีมาตรการเหล่านีเ้พ่ือให้แข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆ ได้ 

• (-) ‘ไบเดน’ ตัง้เป้าชาวอเมริกัน 70% ต้องได้วัคซีนโควิด-19 ภายในวันชาติสหรัฐฯ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ตัง้เป้าให้ชาวอเมริกนัใน

วยัผู้ ใหญ่ราว 70% ของประเทศ ได้รับวคัซีนอย่างน้อย 1 โดส ภายในวนัชาติสหรัฐฯ 4 กรกฎาคมนี ้ตามการเปิดเผยของทําเนียบขาวในวนัอังคาร และ

เตรียมเปิดทางให้การรับวคัซีนเป็นไปอย่างสะดวกมากย่ิงขึน้ เพ่ือให้อเมริกากลบัเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววนั ตามรายงานของเอพีและรอยเตอร์  ทําเนียบ

ขาวเปิดเผยเป้าหมายใหม่ของประธานาธิบดีไบเดน ในวนัองัคาร ซึง่ตัง้เปา้ให้ชาวอเมริกนัในวยัผู้ ใหญ่ 160 ล้านคน ได้รับวคัซีนครบโดส ก่อนวนัประกาศ

อิสรภาพ หรือ วนัชาตอิเมริกา ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 4 กรกฎาคมนี ้  

• (-) S&P เปิดตัวดัชนีคริปโต ประเดิมด้วยบิตคอยน์-อีเธอเรียม  S&P Dow Jones Indices หรือ S&P DJI ซึง่เป็นธุรกิจในเครือ S&P Global ประกาศ

เปิดตวัดชันีวดัความเคล่ือนไหวของสกลุเงินคริปโตเคอเรนซี  รายงานข่าวระบวุ่า S&P DJI เปิดตวัเบือ้งต้น 3 ดชันีด้วยกนั ได้แก่ S&P Bitcoin Index, S&P 

Ethereum Index และ S&P Crypto Mega Cap Index เพ่ือใช้วดัความเคล่ือนไหวของสกลุเงินบิตคอยน์ อีเธอเรียม และสินทรัพย์ดจิิทลัอ่ืนๆ โดยใช้ข้อมลู

จาก Lukka และคาดวา่จะเพิ่มดชันีเพ่ือใช้วดัความเคล่ือนไหวของสกลุเงินคริปโตเคอเรนซีอ่ืนๆ ในปลายปีนี ้

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย-Nasdaq ร่วงหนัก จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพียงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(4 

พ.ค.) ขณะท่ีดชันี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 1.8% เน่ืองนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ หลังจากนางเจเน็ต เยลเลน 

รัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวแสดงความเห็นว่า อัตราดอกเบีย้อาจจําเป็นต้องปรับเพิ่มขึน้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐร้อนแรงเกินไป ขณะเดียวกนันกั

ลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจท่ีสําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี ้รวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.  ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 

34,133.03 จุด เพิ่มขึน้ 19.80 จุด หรือ +0.06% ดัชนี S&P 500 ปิดท่ี 4,164.66 จุด ลดลง 28.00 จุด หรือ -0.67% ดัชนี Nasdaq ปิดท่ี 13,633.50 จุด 

ลดลง 261.62 จดุ หรือ -1.88% 

  

  

 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 3 พ.ค. 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.   
-74.4B** -71.1B 

 21.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนมี.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. 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 

 
 

 


