
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,803 1,786 1,771 

 1,832 1,845 1,856 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 10.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ในระหว่างวันราคาจะร่วงลงแตะระดับตํ�าสุดบริเวณ 1,808.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการคาดการณ์มากขึ �นว่า
ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย  รวมถึงลดวงเงิน QE เร็วกว่าที�คาดไว้หลงัการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที�พุ่งขึ �นเกินคาด  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นในเวลาต่อมา  โดยได้รับ
แรงหนนุจากแรงซื �อ Buy the dip และแรงซื �อทางเทคนิค  หลังจากเกิดสัญญาณที�บ่งชี �ว่าแรงขายในระยะสั �นเริ�มชะลอตัวลง  ขณะเดียวกัน  ราคาทองคําได้รับแรงหนุนเพิ�มจากถ้อยแถลงของ
เจ้าหน้าที�ระดบัสงูของเฟดที�ออกมายํ �าจดุยืนว่า “เฟดจะยงัไมรี่บขึ �นดอกเบี �ย”  อาทิ  นายคริสโตเฟอร์  วอลเลอร์  หนึ�งในผู้ว่าการเฟดที�แม้จะคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะเกินเป้าหมายของเฟดที� 2% ใน
อีก 2 ปีข้างหน้า แต่นายวอลเลอร์ก็ยํ �าเช่นกันว่า  เฟดจะไม่ขยบัขึ �นอัตราดอกเบี �ยจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงเกินเป้าหมายเป็นเวลานาน หรือ สูงเกินไป  ส่วนนายโทมสั  บาร์คิน  ประธานเฟด
ริชมอนด์นั �นยงัคงมองข้ามความเป็นไปได้ที�อตัราเงินเฟ้อจะเพิ�มขึ �นในระยะยาว  สถานการณ์ดงักล่าวบั�นทอนการคาดการณ์ที�ว่าเฟดจะเร่งขึ �นดอกเบี �ยได้บางส่วน  นั�นส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐปรับตวัลดลงสู่ระดบั 1.664% หลงัจากปรับขึ �น 4 วนัติดต่อกนั  ขณะที�ดชันีดอลลาร์ชะลอการแข็งค่าขึ �นจนเป็นปัจจยัหนนุการฟื�นตวัของราคาทองคํา  แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อในภาค
การผลิตอยา่งดชันี PPI จะสงูกว่าคาด  ส่วนจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์จะลดลงมากกว่าคาดก็ตาม  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง  -0.87 ตัน  สําหรับวันนี �ติดตาม
ยอดค้าปลีก, การผลิตภาคอตุสาหกรรม, อตัราการใช้กําลงัการผลิต  และถึงคาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1828.60 1808.69 1815.20 1826.00 10.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,813.83 27.04 90.73 

MA 50 Days 1,757.38 25.86 91.66 

MA 200 Days 1,845.34 25.63 91.84 

RSI 9 Days 62.17 55.21 46.56 

RSI 14 Days 61.50 56.48 44.73 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,024.28 -0.87 

ishare 17,598.97 +60.59 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8594 -0.3442 0.8358 

10 วนั 0.9400 0.1034 0.8982 

20 วนั 0.9502 0.4398 0.5666 

50 วนั 0.8471 0.3275 0.8391 

100 วนั 0.4405 -0.7578 0.8461 

200 วนั -0.2011 -0.8053 0.0048 

 

 

14 พฤษภาคม 2564 

คําแนะนํา                เปิดสถานะซื �อหากราคาทองคําสามารถยืน

เหนือบริเวณ 1,809-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่าง

แข็งแกร่ง และทยอยปิดสถานะทาํกําไรหากไม่ผ่านบริเวณ

แนวต้าน 1,832-1,845 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
 

 

ราคาทองคําพยายามทรงตวัในระดบัสงูและขึ �นไปทดสอบแนวต้านโซน  1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แสดงถึง
แรงเข้าซื �อในระยะสั �น หากยืนได้แข็งแกร่ง ทําให้ประเมินว่าในระยะสั �น ยงัคงมีโอกาสปรับตวัขึ �นไปทดสอบแนว
ต้านถดัไป  1,845 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของเดือน พ.ค.) ขณะที�แนวรับนั �นอยู่ในบริเวณ 1,809-1,803 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) สหรัฐรุดสอบ Binance ยักษ์ใหญ่วงการคริปโต มีเอี@ยวพัวพันฟอกเงิน-เลี@ยงภาษี  สํานกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และ
กรมสรรพากรสหรัฐ กําลงัเข้าสอบสวนบริษัท Binance Holdings เนื�องจากอาจพวัพนัการฟอกเงินและการหลบเลี�ยงภาษี   

• (+) มาร์เก็ตแคปคริปโตวูบ หลัง "อีลอน มัสก์" พลิกลิ �นไม่รับบิตคอยน์ใช้ซื �อเทสลา  มลูคา่ตลาดของสกลุเงินคริปโตหายไปหลายแสนล้านดอลลาร์
ในวนันี � หลงัจากที�นายอีลอน มสัก์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทเทสลา อิงค์ ประกาศว่า เทสลาจะไม่รับบิตคอยน์ในการซื �อรถยนต์ของบริษัทอีก
ต่อไป  ข้อมลูจาก Coinmarketcap.com ระบุว่า มลูค่าตลาดของสกุลเงินคริปโตร่วงลงสู่ระดบั 2.06 ล้านล้านดอลลาร์ในวนันี � จากระดบั 2.43 ล้านล้าน
ดอลลาร์ก่อนหน้านี � โดยลดลงถึง 3.65 แสนล้านดอลลาร์หลงัมีข่าวดงักล่าว  ส่วนบิตคอยน์ดิ�งลงใกล้หลุดระดบั 1,500,000 บาทในวนันี �รับข่าวดงักล่าว
เช่นกนั 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 433.79 จุด รับแรงช้อนซื �อ-ข้อมูลแรงงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 400 จุดเมื�อคืนนี � (13 พ.ค.) หลงั
สหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ขอสวสัดกิารวา่งงานลดลงระดบัตํ�าสุดนบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเดือนมี.ค.2563 โดยข้อมลูแรงงานที�สดใส
ได้กระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าช้อนซื �อหุ้นกลุ่มตา่งๆเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะหุ้นวฏัจกัร (Cyclical Stocks) ซึ�งเป็นหุ้นที�คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัของ
เศรษฐกิจ เช่นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 34,021.45 จุด เพิ�มขึ �น 433.79 จุด หรือ +1.29% ดชันี S&P500 ปิดที� 
4,112.50 จดุ เพิ�มขึ �น 49.46 จดุ หรือ +1.22% ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,124.99 จดุ เพิ�มขึ �น 93.31 จดุ หรือ +0.72 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื@นขอสวัสดกิารว่างงานตํ@ากว่าคาดในสัปดาห์ที@แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
ลดลงสู่ระดบั 473,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว ซึ�งเป็นระดบัตํ�าที�สุดนบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเมื�อเดือนมี.ค.2563  นอกจากนี � 
ตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดกิารวา่งงานดงักล่าวตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 490,000 ราย และตํ�ากวา่สปัดาห์ก่อนหน้านี �ที�ระดบั 507,000 ราย 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งเกินคาดในเดือนเม.ย.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ�งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของ
ผู้ผลิต ดีดตวัขึ �น 0.6% ในเดือนเม.ย. เมื�อเทียบรายเดือน สูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ที�ระดบั 0.3%  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PPI พุ่งขึ �น 6.2% ในเดือนเม.ย. ซึ�ง
เป็นการปรับตวัขึ �นมากเป็นประวตักิารณ์นบัตั �งแตเ่ริ�มมีการรวบรวมข้อมลูดงักล่าวในปี 2553 และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ที�ระดบั 3.8% 

• (-) ซีดีซีสหรัฐฯ แนะคนฉีดวัคซีนครบโดสถอดหน้ากากในที@สาธารณะได้  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC มีคําแนะนําในวนั
พฤหสับดีว่า ประชาชนอเมริกนัที�ฉีดวคัซีนโควิดครบแล้วไม่จําเป็นต้องสวมหน้ากากตอนอยู่นอกบ้าน รวมทั �งเวลาที�อยู่ในตวัอาคารส่วนใหญ่ด้วย ซึ�งถือ
เป็นการส่งสญัญาณว่าอาจมีการอนุญาตให้เปิดบริการและธุรกิจต่าง ๆ ได้อีกครั �งเร็ว ๆ นี �  CDC ยงัแนะนําด้วยว่า ผู้ ที�ฉีดวคัซีนโควิดครบแล้วอาจไม่
จําเป็นต้องเว้นระยะห่างจากผู้ อื�นในสถานที�ส่วนใหญ่ โดยคาดหวังว่าคําแนะนําใหม่นี �จะช่วยให้มีคนอเมริกันไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนมากขึ �น  
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวที�ทําเนียบขาวในวนัพฤหสับดีโดยไม่ได้สวมหน้ากาก ระบุว่า "นี�ถือเป็นหลกัไมล์ที�สําคญั เป็นวนัที�ยิ�งใหญ่" และว่า "หากคณุ
ฉีดวคัซีนครบ คณุสามารถถอดหน้ากากออกได้ และมีสิทธิทําในสิ�งที�คนอเมริกนัเป็นที�รู้จกักนัดีทั�วโลก นั�นคือการทกัทายด้วยรอยยิ �ม"  รอชเชลล์ วาเลนสกี 
ผู้ อํานวยการ CDC กล่าวว่า คําแนะนําใหม่นี �อ้างอิงตามตวัเลขผู้ ติดเชื �อที�ลดลงอย่างมาก รวมทั �งอัตราการฉีดวคัซีนให้กับคนหนุ่มสาว และข้อมูล
ประสิทธิภาพของวคัซีนตอ่เชื �อโคโรนาไวรัสกลายพนัธุ์  คําแนะนําใหม่นี �ยงับอกวา่ ประชาชนที�ได้รับวคัซีนครบแล้วสามารถเดินทางระหว่างเมืองได้ รวมทั �ง
ไม่จําเป็นต้องกักตวัเมื�อกลบัจากต่างประเทศ ซึ�งถือเป็นความก้าวหน้าสําคญัในการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ ถึงกระนั �น CDC ยงัคงแนะนําให้ประชาชน
สวมหน้ากากเวลาอยู่ในเครื�องบนิหรือรถไฟ รวมทั �งตามสนามบนิ สถานีขนส่ง โรงพยาบาลและคลินิกตา่ง ๆ 

• (+/-) ดอลล์แข็งค่า หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (13 พ.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�แข็งแกร่ง ซึ�งรวมถึงดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ�งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้
จ่ายของผู้ผลิต  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.05% สู่ระดบั 90.7552 
เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2166 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2106 ดอลลาร์แคนาดา แต่อ่อนค่าเมื�อ
เทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 109.45 เยน จากระดบั 109.58 เยน และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9062 ฟรังก์ จากระดบั 0.9080 ฟรังก์  ยูโรอ่อน
คา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2075 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2079 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.4042 ดอลลาร์  
 

  
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 10 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix  
 

21.0** 13.1 

วนัองัคารที� 11 พ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.  
 

0.9%** 0.4% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย.  
 

6.8%** 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW  
 

84.0** 66.3 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจโดย ZEW  
 

84.4** 70.7 

 17.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

99.8** 98.2 

 21.00น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

8.12M** 7.37M 

วนัพธุที� 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื �องต้น  
 

-1.5%** 1.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.  
 

0.1%** -1.0% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย.  
 

0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI) เดือนเม.ย.  
 

0.9%** 0.3% 

 21.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   
 

-0.4M** -8.0M 

วนัพฤหสับดีที� 13 พ.ค. ทั �งวนั ฝรั�งเศส French Bank Holiday : Ascension Day 
 

- - 

 ทั �งวนั เยอรมนี German Bank Holiday : Ascension Day 
 

- - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์ 
 

473K** 498K 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI) เดือนเม.ย. 
 

0.7%** 0.7% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. 
 

0.6%** 1.0% 

วนัศกุร์ที� 14 พ.ค. 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนเม.ย.   0.8% 8.4% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนเม.ย.   1.0% 9.8% 

 20.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนเม.ย.   1.2% 1.4% 

 20.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือน   75.3% 74.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก UoM 
  90.2 88.3 

 21.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM 
  - 3.4% 

 21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนมี.ค.   0.3% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 07 พฤษภาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


