
 

 

 

 

   

สรุป   ทองค ำเผชิญแรงขำยท ำก ำไรทำงเทคนิค หลงัจำกวนัจนัทรร์ำคำขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือนบริเวณ 1,797.65 ดอลลำรต่์อออนซ ์แต่ไม่สำมำรถผ่ำน
ไปได ้ ขณะที่เชำ้นี ้รำคำแกว่งตวัในกรอบ 1,783.70-1,793.16 ดอลลำรต่์อออนซ ์ท่ำมกลำงกำรฟ้ืนตวัของดชันีดอลลำรข์ึน้มำยืนแถว 91.17  ขณะที่บอนดย์ีลดส์หรฐั
อำย ุ10 ปี ทรงตวัแถว 1.6%  เพื่อรอปัจจยัชีน้  ำใหม่ๆ  อย่ำงไรก็ดี นกัลงทุนยงัคงไม่วำงใจกบัสถำนกำรณโ์ควิด-19 หลงัจำกองคก์ำรอนำมยัโลกระบวุ่ำ ก ำลงัติดตำม
ไวรสัโคโรน่ำกลำยพันธุ์ ที่น่ำจับตำและน่ำกังวล 10 สำยพันธุ์ทั่วโลก รวมทั้งที่พบครั้งแรกในสหรฐัและไวรสักลำยพันธุ์ 3 จุดที่ก  ำลังเล่นงำนอินเดีย  นอกจำกนี ้
ส  ำนักงำนดำ้นสุขภำพของเดนมำรก์ไดต้ัดสินใจยกเลิกกำรใชว้ัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สนั (J&J)  ในโครงกำรฉีดวคัซีนใหก้ับ
ประชำชนทั่วประเทศ  โดยนำงเฮลีน พรอ็บส ์รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนดำ้นสขุภำพของเดนมำรก์เปิดเผยในกำรแถลงข่ำวว่ำ  "เมื่อพิจำรณำจำกสถำนกำรณปั์จจบุนั
ในเดนมำรก์ สิ่งที่เรำสญูเสียไปในควำมพยำยำมที่จะป้องกันกำรเจ็บป่วยอย่ำงรุนแรงจำกโรคโควิด-19 นัน้ เทียบไม่ไดก้ับควำมเสี่ยงของผลขำ้งเคียงที่อำจจะเกิดขึน้
จำกกำรอดุตนัของลิ่มเลือดอย่ำงรุนแรงในผูท้ี่เรำฉีดวคัซีน"  ทัง้นี ้เดนมำรก์ ไดย้ติุกำรใชว้คัซีนของแอสตรำ้เซนเนกำ้ไปก่อนหนำ้นีด้ว้ย ควำมไม่แน่นอนดงักล่ำวช่วย
พยงุรำคำทองค ำไว ้   ดำ้นปัจจัยทำงเทคนิคประเมินว่ำ รำคำทองค ำอำจเคลื่อนไหวในกรอบ  หลงัจำกรำคำดีดตวัขึน้ก็มีแรงขำยท ำก ำไรสลบัเขำ้มำกดดนัรำคำ ทัง้นี ้
หำกรำคำยืนเหนือแนวรบัแรก 1,772 ดอลลำรต่์อออนซไ์ด ้จะท ำใหม้ีแรงซือ้เก็งก ำไรส่งผลใหร้ำคำดีดกลบัช่วงสัน้ๆ เบือ้งตน้อำจตอ้งระวงัแรงขำยกลบัลงมำอีกครัง้
หำกรำคำยังไม่มีแรงซือ้มำกพอหรือมีปัจจัยใหม่มำดันรำคำขึน้ โดยประเมินแนวตำ้นที่  1,797 ดอลลำรต่์อออนซ ์ แนะน ำส ำหรบักำรเขำ้ซือ้อำจใชบ้ริเวณ 1,772 
ดอลลำรต่์อออนซ ์(ตดัขำดทนุหำกหลดุ 1,772 ดอลลำรต่์อออนซ)์  และทยอยขำยท ำก ำไรบริเวณแนวตำ้น 1,797 ดอลลำรต่์อออนซเ์พื่อลดควำมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                   เส่ียงเปิดสถานะซื้อหากราคาสามารถยืน

เหนือแนวรับ 1,772  ดอลลารต่์อออนซ ์เพ่ือหวังท าก าไรจาก

การดีดตัวขึน้ช่วงส้ัน โดยทยอยขายท าก าไรหากราคายังไม่

ยืนเหนือโซน 1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  04 พฤษภาคม 2564 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบา่ย                                       
04/05/2564  12:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,791.30 1,785.83 -5.47 -0.31 

Spot Silver ($) 26.86 26.70 -0.16 -0.60 

เงนิบาท (฿/$) 31.12 31.14 0.02 0.06 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,350 100 0.38 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.62 67.38 -0.24 -0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 90.97 91.15 0.17 0.19 

เงนิยูโร (€/$) 1.2066 1.2036 0.00 -0.25 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

 1,772 1,756 1,741 

 1,797 1,816 1,831 

   

 

 



 

 

• (+) อนามัยโลกจับตาใกล้ชิด'10 โควิดกลายพันธุ '์ องคก์ำรอนำมยัโลกก ำลงัติดตำมไวรสัโคโรน่ำกลำยพนัธุ ์ท่ีน่ำจับตำและน่ำกังวล 10 สำยพนัธุ์
ทั่วโลก รวมทัง้ท่ีพบครัง้แรกในสหรฐัและไวรสักลำยพนัธุ ์3 จดุท่ีก ำลงัเล่นงำนอินเดีย  เว็บไซตซ์ีเอ็นบีซีรำยงำนว่ำ โควิด-19 สำยพนัธุใ์หม่ผุดขึน้ทกุวนั 
เนื่องจำกไวรสักลำยพนัธุต์่อเนื่อง แต่มีเพียงไม่ก่ีชนิดเท่ำนัน้ท่ีองคก์ำรอนำมยัโลก (ดบัเบิลยูเอชโอ) จับตำในฐำนะ “สำยพนัธุท่ี์น่ำจับตำ” หรือท่ีรุนแรง
กว่ำนัน้คือ “สำยพนัธุท่ี์น่ำกงัวล”ซึ่งโดยทั่วไปหมำยถึงเป็นไวรสักลำยพนัธุท่ี์ติดต่อง่ำยขึน้ เสียชีวิตมำกขึน้ หรือตำ้นทำนวคัซีนและกำรรกัษำในปัจจบุนั
ไดม้ำกกว่ำเดิม สำยพนัธุท่ี์น่ำกังวลของดบัเบิลยูเอชโอมี 3 สำยพนัธุ ์ไดแ้ก่ B.1.1.7 พบครัง้แรกท่ีสหรำชอำณำจักร (ยูเค)  และตอนนีก้ระจำยอยู่ทั่ว
สหรฐั B.1.351 พบครัง้แรกท่ีแอฟริกำใต ้และ P.1 พบครัง้แรกท่ีบรำซิล ส่วนสำยพันธุน่์ำจับตำ เช่น B.1.617 ท่ีกลำยพนัธุ ์3 จุดพบครัง้แรกในอินเดีย 
แต่มำเรีย แวน เคิรค์โฮฟ หัวหน้ำฝ่ำยเทคนิคดับเบิลยูเอชโอ เผยว่ำ จ ำเป็นตอ้งศึกษำเพิ่มเติมเพื่อเขำ้ใจคุณลักษณะส ำคัญของสำยพันธุ์นี ้ อย่ำง
สมบรูณ ์สำยพนัธุ ์B.1525 พบครัง้แรกในยูเคและไนจีเรียB.1427/B.1429 พบครัง้แรกในสหรฐั P.2 พบครัง้แรกในบรำซิล P.3 พบครัง้แรกในญ่ีปุ่ นและ
ฟิลิปปินสS์477N พบครัง้แรกในสหรฐั และB.1.616 พบครัง้แรกในฝรั่งเศส 

• (+) เดนมารก์ประกาศเลิกใช้วัคซีนป้องกันโควิดของจอหน์สันฯ หว่ันกรณีลิ่มเลือดอุดตัน  ส ำนักงำนดำ้นสขุภำพของเดนมำรก์ไดต้ัดสินใจ
ยกเลิกกำรใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J)  ในโครงกำรฉีดวคัซีนใหก้ับประชำชนทั่วประเทศ "เมื่อพิจำรณำ
จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบันในเดนมำรก์ สิ่งท่ีเรำสูญเสียไปในควำมพยำยำมท่ีจะป้องกันกำรเจ็บป่วยอย่ำงรุนแรงจำกโรคโควิด -19 นั้น เทียบไม่ไดก้ับ
ควำมเสี่ยงของผลขำ้งเคียงท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกกำรอุดตนัของลิ่มเลือดอย่ำงรุนแรงในผูท่ี้เรำฉีดวคัซีน" นำงเฮลีน พรอ็บส ์รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำน
ดำ้นสขุภำพของเดนมำรก์เปิดเผยในกำรแถลงข่ำว   "ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำด น่ีเป็นกำรตดัสินใจท่ียำกล ำบำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง นับตัง้แต่เ รำตอ้ง
ยุติกำรใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแอสตรำ้เซนเนก้ำไปก่อนหน้ำนี้ด้วย"   ส  ำนักงำนด้ำนสุขภำพได้ตัดสินใจยกเลิกกำรใช้วัคซีนของ J&J 
เนื่องจำกพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ประโยชนข์องวคัซีนนัน้ ไม่ไดม้ำกไปกว่ำควำมเสี่ยง หลงัจำกท่ีส ำนกังำนยำแห่งยโุรป (EMA) สรุปว่ำ มีควำมเชื่อมโยงท่ี
เป็นไปไดร้ะหว่ำงกรณีลิ่มเลือดอุดตนัท่ีรุนแรงแมไ้ม่พบบ่อย (ภำวะเกล็ดเลือดต ่ำจำกกำรสรำ้งภูมิคุม้กันท่ีเกิดจำกวคัซีนหรือ VITT) กับวคัซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ของ J&J  ทั้งนี ้กำรตัดสินใจดังกล่ำวจะมีผลกระทบกับกลุ่มประชำชนท่ีมีอำยุ 20-39 ปี ซึ่งจะเผชิญกับควำมล่ำชำ้ในกำรฉีดวัคซีน
ประมำณ 4 สัปดำห ์อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนดำ้นสุขภำพระบุว่ำ กำรตัดสินใจดงักล่ำวนัน้ ไม่ไดเ้ป็นกำรปฏิเสธควำมเป็นไปไดท่ี้ว่ำ วัคซีนของ J&J 
อำจจะถกูน ำกลบัมำใชใ้นภำยหลงั   

• (-) 'อีเบย'์พร้อมรับบิทคอยนส์ าหรับซือ้ขายสินค้า บริษัทอีเบย ์อิงค ์ส่งสญัญำณในวนัจันทร(์3พ.ค.)ว่ำ บริษัทพรอ้มเปิดกวำ้งในกำรรบัสกุลเงิน
ดิจิทลั ซึ่งรวมถึงบิทคอยน ์ส ำหรบักำรซือ้ขำยสินคำ้บนแพลตฟอรม์ของบริษัท "เรำมกัมองหำรูปแบบกำรช ำระเงินท่ีมีควำมเหมำะสมที่สดุ และจะยงัคง
ท ำกำรพิจำรณำต่อไป โดยเรำยงัไม่มีแผนกำรเฉพำะหนำ้ แต่เรำก ำลงัจับตำเก่ียวกับกำรใชส้กุลเงินดิจิทลั" แถลงกำรณ์จำกอีเบยร์ะบุ นอกจำกนี ้นำย
เจมี แลนนอน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของอีเบย์ กล่ำวว่ำ กำรยอมรับสกุลเงินเสมือนจริงถือเป็นทำงเลือกหน่ึงท่ีบริษัทก ำลังพิจำรณำอยู่ 
ขณะเดียวกัน อีเบยย์ังเปิดเผยว่ำ บริษัทก ำลงัพิจำรณำแนวทำงในกำรเปิดรบั NFTs ส ำหรบักำรซือ้ขำยบนแพลตฟอรม์ของบริษัท ทัง้นี ้NFTs (Non-
Fungible Tokens) เป็นสินทรพัยด์ิจิทัลประเภทหน่ึงบนบล็อกเชนท่ีก ำลงัไดร้บัควำมนิยมอย่ำงสงูในปีนี ้โดย NFTs ส่วนใหญ่จะถูกสรำ้งขึน้บนอีเธอ
เรียม ซึ่งสินทรพัยท่ี์น ำมำท ำโทเคนอำจเป็นสินทรพัยท่ี์มีลกัษณะเฉพำะตวั เช่น กำรด์เกม งำนศิลปะ ของสะสม หรือแมก้ระทั่งชื่อเสียงของศิลปิน 

• (+/-) ลุ้นโควิดอินเดีย! คาดติดเชื้อ‘พีคสุดพุธนี้’  ตัวแบบจำกท่ีปรึกษำรฐับำลคำด ผูติ้ดเชือ้โควิดอินเดียสูงสุดพุธนี ้รัฐับำลเลื่อนสอบแพทย์-
พยำบำลฝึกหดั ระดมพลงัสูวิ้กฤติท่ีจ ำนวนผูต้ิดเชือ้พุ่งสงูมำกท่ีสดุในโลก ส ำนักข่ำวรอยเตอรร์ำยงำนว่ำ เมื่อวนัจันทร ์(3 พ.ค.) จ ำนวนผูต้ิดเชือ้โควิด-
19 พุ่งขึน้ถึงเกือบ 20 ลำ้นคนแลว้ แต่ละวนัเพิ่มขึน้กว่ำ 300,000 คน 12 วนัติดต่อกัน ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นสำธำรณสขุเผยว่ำ ตวัเลขจริงอำจสงูกว่ำนี ้5-10 
เท่ำ กระทรวงสำธำรณสขุอินเดียรำยงำนตวัเลขผูต้ิดเชือ้  สะสมท่ี 19.93 ลำ้นคน เพิ่มขึน้ 368,147 คนภำยในเวลำ 24 ชั่วโมง เสียชีวิตเพิ่ม 3,417 คน 
รวมเป็น 218,959 คน ก ำลังรกัษำตัวอย่ำงนอ้ย 3.4 ลำ้นคน อย่ำงไรก็ตำม ควำมหวงัยังมีอยู่บำ้ง วำนนี ้(3 พ.ค.) จ ำนวนผูต้รวจเชือ้ไดผ้ลเป็นบวก
ลดลงครัง้แรกตัง้แต่วนัท่ี 15 เม.ย.เป็นอย่ำงนอ้ย ตวัแบบของคณะที่ปรกึษำรฐับำลคำดกำรณว่์ำจ ำนวนผูต้ิดเชือ้จะพุ่งสงูสดุภำยในวนัพุธ (5 พ.ค.) เร็ว
กว่ำกำรประเมินครัง้ก่อนเล็กนอ้ย เนื่องจำกไวรสัแพรเ่รว็กว่ำท่ีคำด 

 
ทีม่า: อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai 

 



vdeposit- 

ปฏิทินการประกาศตัวเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน 

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

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนเม.ย.   66.2** 66.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรผลิตเดือนเม.ย.   62.9** 63.3 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : May Day   - - 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้(PMI)ภำคกำรผลิตขัน้สดุทำ้ย   60.5** 60.6 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภำคกำรผลิตเดือนเม.ย.   60.7** 64.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรก่อสรำ้งเดือนมี.ค.   0.2%** -0.8% 

วนัองัคำรที่ 4 พ.ค. 01.20น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Greenery Day   - - 

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ดลุกำรคำ้เดือนมี.ค.   -74.5B -71.1B 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภำคโรงงำนเดือนมี.ค.   1.3% -0.8% 

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

 ทัง้วนั จีน Bank Holiday : Labor Day   - - 

 14.00น. ไทย กำรประชมุคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.)    0.5% 0.5% 

 14.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเดือนเม.ย.   50.1 50.1 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) ภำคกำรบริกำรเดือนเม.ย.   50.3 50.3 

 19.15น. สหรฐัฯ กำรจำ้งงำนภำคเอกชนเดือนเม.ย.จำก ADP   890K 517K 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้(PMI)ภำคบริกำรขัน้สดุทำ้ย   63.1 63.1 

 21.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภำคบริกำรเดือนเม.ย.   64.2 63.7 

วนัพฤหสับดีที่ 6 พ.ค. 18.00น. องักฤษ BoE แถลงกำรณน์โยบำยกำรเงินและอตัรำดอกเบีย้   0.10% 0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรว่ำงงำนรำยสปัดำห ์   540K 553K 

 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภำพกำรผลิตต่อหน่วยเบือ้งตน้   3.7% -4.2% 
 19.30น. สหรฐัฯ ประสิทธิภำพตน้ทนุแรงงำนต่อหน่วยเบือ้งตน้   -0.8% 6.0% 

วนัศกุรท์ี่ 7 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ รำยไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.0% -0.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขกำรจำ้งงำนนอกภำคเกษตรเดือนเม.ย.   975K 916K 

 19.30น. สหรฐัฯ อตัรำกำรว่ำงงำนเดือนเม.ย.   5.7% 6.0% 
 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคำ้คงคลงัภำคคำ้ส่งเดือนมี.ค.   1.4% 1.4% 

หมำยเหต:ุ ระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ ์    มำก         ปำนกลำง    นอ้ย ประกำศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีกำรประกำศออกมำ 
*ท่ีมำ Bisnews  และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 ซึ่งอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในภำยหลงัได ้

 
 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cp_qEo61XXNyjBNPGoAO3vI_4AZWLr5tS9cKm-5wHtZAfEAEgrJ6XKmD9zZuGiCCgAemJ15UDyAEC4AIAqAMByAMIqgTkAU_QnP6ThF_iFR6ksHIBIBOeq6XjfLe-RrxKabNMqOrh3JwWHDWdN1H6PEzUOSyCkOcKw4-UCHs5P5pK8hnvgr4H7gq1T7qmLUUWMyVcSRN86tEs1TMBRPuZ7Tj6ci3Wac9V-4vd3Jy5aUrc2EnW1seuqJ4pzp_FK-Ne4mxnqaScirMGX2SJxdVk5-FyvDhtIZqjfLr9yhmVRTUQ_TO6ywxO3e0FuU9BhLyjmw2LxfSRFUvfnqPVvjLyxFsvTpjVsnD5cPLHlXrx4VCbgzGbwu-ttRGpH0hyg0M2V15gJI0VEwsgjuAEAaAGAoAH__WoaqgHjs4bqAfVyRuoB6gGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYAbEJQuasNa1IlESACgPYEwI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoCHwwWTlPD8L4cOhjXl58rQ&sig=AOD64_1X5xi6IciUc4yv7KRqUOoJEetScQ&client=ca-pub-0786049762914849&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.forex4you.com/th/wp-content/landing/th/no-deposit-fee2/%3Fchannel%3DGDN_Desktop_Thailand_Forex4you_NoDepositFee%26gclid%3DEAIaIQobChMInIH26Y2h4AIVUyNoCh033gMfEAEYASAAEgJRnvD_BwE

