
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,771 1,756 1,741 

 1,799 1,816 1,831 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตัวเพิ่มขึน้ 7.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์จนส่งผลกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงไป

ทดสอบระดับต่ําสุดในระหว่างวนัท่ี 1,770.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําฟืน้ตัวขึน้หลงัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ีส่วนใหญ่ออกมาแยเ่กินคาด  อาทิ  การจ้างงาน

ของภาคเอกชนสหรัฐจากออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) และมดีูส์้ อนาลิติกส์ท่ีเพิ่มขึน้เพียง 742,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย. ต่ํากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 800,000 ตําแหน่ง  

ส่วน ISM เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดบั 62.7 ในเดือนเม.ย. ซึ่งต่ํากว่าท่ีนกัวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 64.3 เช่นกนั  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัดชันีดอลลาร์ให้อ่อนค่า

ลงสู่ระดบั 91.264 หลงัจากแตะระดบัสงูสดุท่ี 91.436 ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 19 เม.ย.จนเป็นปัจจยัหลกัท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการฟืน้ตวัของราคาทองคํา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ่ม 

+1.13 ตนัสู่ระดบั 1,019.33 ตนัหลงัจากถือครองทองคงท่ีตลอดคร่ึงเดือนหลงัของเดือนเม.ย.สะท้อนถึงกระแสเงนิทนุไหลออกท่ีชะลอตวั  สลบักบัเร่ิมมีกระแสเงินทนุไหลเข้าสู่กองทนุ ETF ทองคํา

เป็นระยะซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกท่ีเร่ิมเกิดขึน้  สําหรับวนันีต้ิดตามผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี)คาดคงดอกเบีย้ตามเดิม  พร้อมกับติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  

อาทิ  จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์, ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ้งต้น และประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานต่อหน่วยเบือ้งต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1787.96 1770.25 1778.60 1786.11 7.51 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,779.88 26.28 90.99 

MA 50 Days 1,743.46 25.71 91.75 

MA 200 Days 1,850.89 25.60 91.93 

RSI 9 Days 58.77 57.49 51.46 

RSI 14 Days 57.39 56.35 48.40 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,019.33 +1.13 

ishare 17,643.70 -6.95 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วนั 0.9426 0.3791 -0.1491 
10 วนั 0.7922 0.0683 -0.1683 
20 วนั 0.9369 0.5503 0.7019 
50 วนั 0.5921 0.1630 0.6458 
100 วนั 0.3706 -0.8558 0.8578 
200 วนั -0.1467 -0.8465 -0.0493 

 

 

06 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา               เก็งกําไรระยะสัน้ตามกรอบราคา เปิดสถานะ

ซือ้หากสามารถราคาสามารถยืนเหนือ 1,771 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ ได้ให้ทยอยขายทํากําไรหากราคายังไม่ยืนเหนือ

โซน 1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ถือสถานะซือ้ต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ราคาทองคําปรับตวัลงมาพอเข้าใกล้โซนแนวรับ 1,771 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีแรงดีดกลบัสัน้ๆ เบือ้งต้น

ราคามีการเคลื่อนไหวแกวง่ตวัในกรอบอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครัง้ หากราคายงัไม่มีแรงซือ้

มากพอหรือมีปัจจยัใหมม่าดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวต้านที่ 1,799 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  

 



 

 

• (+) ฝร่ังเศสเตรียมยุติคําส่ังสวมหน้ากากอนามัยหากแผนฉีดวัคซีนโควิดคืบหน้าเร็วขึน้  สํานักข่าวซินหัวรายงานการเปิดเผยของสถานีวิทย ุ

Europe 1 ว่า นายโอลิเวียร์ เวรอง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขฝร่ังเศส มีแผนการท่ีจะยกเลิกคําสัง่สวมหน้ากากอนามยัในพืน้ท่ีกลางแจ้งในช่วง

ฤดูร้อนนี ้หากแผนฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของฝร่ังเศสคืบหน้าย่ิงขึน้  นายเวรองกล่าวว่า "หากมีประชาชนได้รับวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก

พอแล้ว เราอาจจะสามารถผ่อนปรนมาตรการได้" 

• (+) สหรัฐเสนอขอความร่วมมือ G7 เพ่ือต้านทานอิทธิพลจีน  ส่ือตา่งประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า กลุ่มประเทศ G7 กําลงัพิจารณาข้อเสนอ

ของสหรัฐเพ่ือตอบโต้สิ่งท่ีทําเนียบขาวมองว่าเป็นการบีบบังคับทางเศรษฐกิจของจีน  แหล่งข่าวระบุว่า มีเอกสารเผยแพร่ก่อนการประชุมรัฐมนตรี

ตา่งประเทศของกลุ่ม G7 เป็นเวลา 2 วนัท่ีกรุงลอนดอน โดยการประชุมของเจ้าหน้าท่ีในวนัองัคารนัน้ใช้เวลาหารือกนั 90 นาทีเก่ียวกบัการท่ีจีนพยายาม

ให้ประเทศและบุคคลต่างๆ ทําสิ่งท่ีต้องการผ่านโครงการ Belt and Road initiative หรือด้วยการเพิ่มการคกุคามทางเศรษฐกิจ  นกัการทตูรายหนึ่งกล่าว

วา่ สหรัฐต้องการกลไกการหารือท่ีเก่ียวข้องกบั G7 รวมถงึผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้แน่ใจในความร่วมมือตอบโต้ความเคล่ือนไหวของจีนและเพ่ือส่งเสริม

ความยืดหยุ่นของกลุ่มประเทศ G7 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐชะลอตัวในเดือนเม.ย.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐปรับตวั

ลงสู่ระดบั 62.7 ในเดือนเม.ย. จากระดบั 63.7 ในเดือนมี.ค.ซึง่เป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ และตํ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 64.3 

• (+) ADP เผยจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐพุ่ง 742,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย.  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิง่ อิงค์ (ADP) และมดีูส์้ อนาลิตกิส์ เปิดเผย

วา่ การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐพุ่งขึน้ 742,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย. แตต่ํ่ากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 800,000 ตําแหน่ง 

• (+) CDC เตือนผู้ติดเชือ้โควิดในสหรัฐพุ่ง 2 เดือน เหตุสายพันธ์ุอังกฤษระบาด  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคของสหรัฐ (CDC) ออกรายงานระบุว่า 

จํานวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในสหรัฐมีแนวโน้มพุ่งขึน้อีกในช่วงนี ้เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์องักฤษ (B.1.1.7)  ทัง้นี ้CDC ระบุว่า 

จํานวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 จะพุ่งขึน้ตัง้แต่เดือนนี ้ก่อนท่ีจะลดลงในเดือนก.ค.  รายงานระบุว่า การท่ีหลายรัฐได้เร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ รวมทัง้

การระบาดของไวรัสสายพนัธุ์องักฤษ จะทําให้จํานวนผู้ตดิเชือ้เพิ่มมากขึน้ 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าเล็กน้อย นักลงทุนจับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(5 พ.ค.) ท่ามกลางการซือ้ขายท่ีผนัผวน ขณะท่ีนักลงทนุจับตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนเม.ย.ของ

สหรัฐซึง่มีกําหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี ้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 109.25 เยน จากระดบั 109.30 เยน และอ่อนคา่เม่ือเทียบกบัฟ

รังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9135 ฟรังก์ จากระดบั 0.9136 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2278 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.2310 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.1999 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2010 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงิน

ปอนด์แข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3906 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3889 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 0.7744 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 

0.7704 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนเม.ย.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี

ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขัน้สุดท้ายของสหรัฐ พุ่งขึน้สู่ระดบั 64.7 ในเดือนเม.ย. ซึง่เป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นบัตัง้แต่มีการรวบรวม

ข้อมลูดงักล่าวในปี 2552 

• (-) คาดศุกร์นีส้หรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่ง 1,000,000 ตาํแหน่ง  นกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่ ในวนัศกุร์นี ้กระทรวงแรงงานสหรัฐ

จะรายงานตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึน้แตะระดบั 1,000,000 ตําแหน่งในเดือนเม.ย. ขณะท่ีอตัราการวา่งงานจะลดลงสู่ระดบั 5.8% 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 97.31 จุด รับแรงซือ้หุ้นวัฏจักร  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกทํานิวไฮเม่ือคืนนี ้(5 พ.ค.) โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรง

ซือ้หุ้นวฏัจกัร (Cyclical Stocks) หรือหุ้นท่ีคาดวา่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตวัของเศรษฐกิจ เช่นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร และกลุ่มพลงังาน 

ขณะท่ีดัชนี Nasdaq ปิดลบเน่ืองจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาอย่างต่อเน่ือง  ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,230.34 จุด 

เพิ่มขึน้ 97.31 จุด หรือ +0.29% ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,167.59 จุด เพิ่มขึน้ 2.93 จุด หรือ +0.07% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,582.43 จุด ลดลง 51.07 จุด 

หรือ -0.37% 

 

  

  

 

                         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.   
49.9** 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนเม.ย.   
50.5** 50.3 

 19.15น. สหรัฐฯ การจ้างงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.จาก ADP   
742K** 517K 

 20.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้(PMI)ภาคบริการขัน้สดุท้าย   
64.7** 63.1 

 21.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคบริการเดือนเม.ย.   
62.7** 63.7 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-8.0M** 0.1M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์   
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 

 
 

 


