
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,799 1,782 1,765 

 1,837 1,854 1,871 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดทะยานขึน้ 28.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุหลกัมาจากดชันีดอลลาร์ท่ีอ่อนค่าลง 0.34% สู่ระดบั 90.896 หลงัสินทรัพย์เส่ียงในตลาดสหรัฐพุ่ง

ขึน้แรงจนบัน่ทอนความต้องการดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภัย  นอกจากนี ้ ในระหว่างวนั  ดอลลาร์ได้รับแรงกดดนัเพิ่มจากการดีดตวัของเงินปอนด์  หลงัธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ปรับ

ประมาณการตวัเลขเศรษฐกิจในปีนี ้โดยคาดว่าจะมีการขยายตวั 7.25% จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดบั 5%พร้อมปรับลดวงเงินซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE รายสปัดาห์  ประกอบกบัดชันีดอลลาร์

ได้รับแรงกดดนัทางเทคนิค  หลงัจากร่วงลงมาเคล่ือนไหวต่ํากว่าเส้นค่าเฉล่ียระยะ 50, 100 และ 200 วนัอีกด้วย  สถานการณ์ดงักล่าวหนุนให้ราคาทองคําพุ่งขึน้ทะลผุ่านแนวต้านสําคญับริเวณ 

1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึง่ถือเป็นโซนแนวต้านจติวทิยาและเป็นระดบัสงูสดุท่ีราคาทองคําพยายามทดสอบหลายครัง้ในชว่งท่ีผ่านมา  นัน่ช่วยกระตุ้นแรงซือ้ทางเทคนคิทัง้แรงซือ้ตาม(Buy Stop)

รวมถึงแรงซือ้คืนเพ่ือปิดสถานะขาย(Short Covering)จนเป็นปัจจยัผลกัดนัราคาทองคําให้ทะยานขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,817.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ว่าวานนีต้วัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

อยา่งตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดกิารวา่งงาน  และประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐจะออกมาดีเกินคาดก็ตาม  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปล่ียนแปลง  สําหรับ

วนันีจ้บัตาการเปิดเผยตวัเลขสําคญัในตลาดแรงงานของสหรัฐประจําเดือนเม.ย.  ได้แก่  ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงาน  และรายได้เฉล่ียต่อชัว่โมง  ซึ่งอาจส่งผลให้ราคา

ทองคํามีทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีผนัผวนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1817.93 1782.13 1786.40 1814.70 28.59 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,786.47 26.50 90.95 

MA 50 Days 1,745.67 25.74 91.74 

MA 200 Days 1,850.23 25.62 91.91 

RSI 9 Days 69.32 70.45 41.22 

RSI 14 Days 64.58 65.41 41.99 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,019.33 0.00 

ishare 17,684.11 40.41 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วนั 0.9526 0.1677 0.7223 
10 วนั 0.9300 0.2610 -0.0879 
20 วนั 0.9518 0.5614 0.6664 
50 วนั 0.6315 0.1973 0.6463 
100 วนั 0.3757 -0.8428 0.8546 
200 วนั -0.1653 -0.8410 -0.0429 

 

 

07 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                เข้าซือ้จังหวะการอ่อนตัวลงของราคาใกล้

โซน 1,805-1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ ราคาทองคําไม่

สามารถยืน 1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคํา

ออกขายเพ่ือทาํกําไรบางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการ

ขายออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ระหว่างวนัหากราคาทองคําไม่หลุด 1,805-1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีโอกาสที่ราคาพยายามทรงตัว

รักษาระดบัไว้จะทําให้มมุมองเชิงบวกเพ่ิมขึน้ โดยหากยืนเหนือระดบัสงูสดุของวนัก่อนหน้าได้ การขยบั

ขึน้จะมีแนวต้านถดัไปที่ 1,837 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากหลดุแนวรับแรก กรอบด้านลา่งจะอยูท่ี่ 1,782 

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน หลังนักลงทุนปรับลดคาดการณ์เฟดขึน้ดอกเบีย้  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(6 พ.ค.) หลังจากนักลงทนุลดคาดการณ์เก่ียวกบัการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะเดียวกนันัก

ลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวนันี ้ ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคล่ือนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุล

ในตะกร้าเงิน ลบ 0.40% สู่ระดบั 90.9523  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 109.04 เยน จากระดบั 109.25 เยน และอ่อนค่าเม่ือ

เทียบกบัฟรังก์สวิส ท่ีระดบั 0.9087 ฟรังก์ จากระดบั 0.9135 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2184 

ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2278 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2055 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1999 ดอลลาร์ 

ขณะท่ีเงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะท่ี 1.3884 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3906 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึน้แตะระดบั 0.7772 ดอลลาร์ จากระดบั 

0.7744 ดอลลาร์ 

• (+) แบงก์ชาติอังกฤษปรับเพิ่มจีดีพีปีนีพุ่้ง 7.25% หลังคืบหน้าฉีดวัคซีนโควดิ  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ปรับประมาณการตวัเลขเศรษฐกิจในปี

นี ้โดยคาดว่าจะมีการขยายตวั 7.25% จากเดิมคาดการณ์ท่ีระดบั 5% ขณะท่ีได้แรงหนนุจากการเปิดเศรษฐกิจ หลงัมีความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนโควิด-

19 ในวงกว้าง  นอกจากนี ้BoE ระบุว่า เศรษฐกิจองักฤษจะมีการขยายตวักลบัสู่ระดบัก่อนเกิดโควิดในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี ้เร็วกวา่เดิมท่ีคาดไว้ในไตร

มาสแรกของปีหน้า  อย่างไรก็ดี BoE ได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัในปีหน้าสู่ระดบั 5.75% จากเดมิคาดการณ์ท่ีระดบั 7.25% 

• (+) ดัชนีราคาอาหารโลกเดือนเม.ย. ทําสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 7 ปี  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานในวนันีว้่า ราคา

อาหารทัว่โลกในเดือนเม.ย. ท่ีผ่านมา ปรับตวัขึน้เป็นเดือนท่ี 11 ติดต่อกนั ทําสถิติสูงสุดนบัตัง้แต่เม่ือเดือนพ.ค. 2557 นําโดยนํา้ตาล  FAO ระบุว่า ดชันี

รวมของราคาอาหารในเดือนเม.ย. เฉล่ียอยู่ท่ี 120.9 จุด เม่ือเทียบกบัระดบัหลงัปรับทวนแล้วในเดือนมี.ค. ซึง่อยู่ท่ี 118.9 จดุ ขณะท่ีตวัเลขเดือนมี.ค.ก่อน

ปรับทวนอยู่ท่ี 118.5 จดุ 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ย่ืนขอสวัสดิการว่างงานตํ่ากว่าคาดในสัปดาห์ท่ีแล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก

ลดลงสู่ระดบั 498,000 รายในสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่เป็นระดบัต่ําท่ีสุดนบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเม่ือเดือนมี.ค.2563  นอกจากนี ้

ตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดกิารวา่งงานดงักล่าวต่ํากวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 540,000 ราย และตํ่ากวา่สปัดาห์ก่อนหน้านีท่ี้ระดบั 590,000 ราย 

• (-) รัสเซียเปิดตัววัคซีนโควิด "Sputnik Light" เข็มเดียวเอาอยู่!  รัสเซียให้การอนมุตัิการใช้วคัซีน Sputnik Light ในวนันี ้โดยระบวุ่ามีประสิทธิภาพใน

การป้องกนัไวรัสโควิด-19 ในการฉีดเพียงเข็มเดียว ซึง่แตกต่างจาก Sputnik V ซึง่ต้องมีการฉีด 2 เข็ม  ทัง้นี ้RDIF ซึง่เป็นกองทุนบริหารความมั่งคัง่ของ

รัสเซีย และให้การสนบัสนนุการผลิตวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 แถลงว่า Sputnik Light มีประสิทธิภาพ 79.4% ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 และมีราคาไม่

ถงึ 10 ดอลลาร์ตอ่ 1 โดส โดยสามารถจดัเก็บในภาชนะมาตรฐาน และทําการขนส่งเช่นเดียวกบัวคัซีนอ่ืนๆ 

• (-) สหรัฐเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานเพิ่มขึน้มากกว่าคาดในไตรมาส 1  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันีว้่า ประสิทธิภาพในการ

ผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึน้ 5.4% ในไตรมาส 1/2564 สงูกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 4.3% 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 318.19 จุด ทํานิวไฮ ขานรับข้อมูลแรงงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึน้ทํานิวไฮเม่ือคืนนี ้(6 พ.ค.) หลัง

สหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ขอสวสัดิการว่างงานลดลงแตะระดบัต่ําสดุนบัตัง้แตเ่กิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในสหรัฐ ขณะท่ีนกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้าง

งานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งมีกําหนดเปิดเผยในวนันี ้ ดชันีเฉล่ียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 34,548.53 จุด เพิ่มขึน้ 318.19 จุด หรือ 

+0.93% ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,201.62 จดุ เพิ่มขึน้ 34.03 จดุ หรือ +0.82% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,632.84 จดุ เพิ่มขึน้ 50.42 จดุ หรือ +0.37% 

• (+/-) แบงก์ชาติอังกฤษคงดอกเบีย้ตามคาด ส่งสัญญาณลดวงเงนิ QE  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) เปิดเผยผลการประชุมนโยบายการเงินในวนันี ้

โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั 0.1% ซึง่เป็นระดบัต่ําสุดเป็นประวตัิการณ์ และคงวงเงินในการซือ้พนัธบตัรตาม

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ท่ีระดับ 8.95 แสนล้านปอนด์ (1.2 ล้านล้านดอลลาร์) ตามท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  อย่างไรก็ดี BoE ส่ง

สญัญาณปรับลดวงเงินซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ QE โดยระบุวา่ทางธนาคารจะลดวงเงิน QE สู่ระดบั 3.4 พนัล้านปอนด์/สปัดาห์ระหวา่งเดือนพ.ค.-ส.ค. 

จากปัจจบุนัท่ีระดบั 4.4 พนัล้านปอนด์/สปัดาห์   

 

  

  

 

                         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 จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   498K** 553K 

 19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบือ้งต้น   5.4%** -4.2% 

 
19.30น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบือ้งต้น   

-0.3%** 6.0% 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.   
990K 916K 

 19.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนเม.ย.   
5.8% 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 

 
 

 


