
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,803 1,786 1,771 

 1,832 1,845 1,856 

   

 

สรุป ราคาทองค าวานนีปิ้ดดิ่งลง 21.90 ดอลลารต์่อออนซ ์ท่ามกลางการเคลื่อนไหวที่ผนัผวนอย่างหนกั  หลงัสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ดีดตวัขึน้ 0.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบราย
เดือน  ซึ่งสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 0.2% เมื่อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึน้ 4.2% ซึ่งเป็นการดีดตวัขึน้มากที่สดุนบัตัง้แต่เดือนก.ย.2008 และสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 
3.6% อย่างไรก็ดี  การพุ่งขึน้แรงของเงินเฟ้อท าใหต้ลาดสงสยัในจุดยืนของธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ที่มองว่าการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อจะเกิดขึน้แค่ชั่วคราวเท่านัน้  จนกระตุน้การคาดการณท์ี่ว่า 
“เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้รวมถึงลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE)เร็วกว่าทีค่าดไว”้ เพื่อสกดัเงินเฟ้อ  สะทอ้นจากสญัญา  Eurodollar Futures ซึ่ง
เป็นตัวชีว้ัดการคาดการณ์อัตราดอกเบีย้ในตลาด  บ่งชีว้่าตลาดเห็นถึงโอกาส 80% ที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ 25 bps ในเดือนธ.ค. 2022  และมีโอกาส 100% ที่จะปรบัขึน้ 25 bps ใน
ระหว่างเดือนมี.ค.-มิ.ย.2023  ซึ่งการคาดการณด์งักล่าวหนนุใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีปรบัตวัเพิ่มขึน้แตะระดบัสงูสดุที่ 1.705% ซึ่งกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่
ไม่ไดใ้หต้อบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้  ขณะที่ดชันีดอลลารแ์ข็งค่าขึน้ 0.67% สู่ระดบั  90.773 ส่งผลใหร้าคาทองค ารว่งลงจากระดบัสงูสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,843.31  ดอลลารต์่อออนซ ์ 
ลงสู่ระดับต ่าสดุบริเวณ 1,812.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวันนีต้ิดตามการเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝ่ัง
ผูผ้ลิต  และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1843.31 1812.30 1837.21 1815.20 -21.90 1745.41 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,808.03 26.95 90.78 

MA 50 Days 1,754.82 25.83 91.68 

MA 200 Days 1,846.38 25.63 91.86 

RSI 9 Days 62.75 59.91 45.49 

RSI 14 Days 61.80 59.48 44.03 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,025.15 0.00 

ishare 17,538.38 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.7736 -0.2977 0.9280 

10 วัน 0.9581 0.2403 0.7068 

20 วัน 0.9543 0.4647 0.6222 

50 วัน 0.8339 0.3307 0.8127 

100 วัน 0.4283 -0.7723 0.8478 

200 วัน -0.2062 -0.8105 -0.0056 

 

 

13 พฤษภาคม 2564 

ค ำแนะน ำ                แนะน ำเน้นกำรเก็งก ำไรระยะส้ันในกรอบ 
1,803-1,845 ดอลลำร์ต่อออนซ์ หำกรำคำทองค ำยังคง
พยำยำมยืนเหนือโซนแนวรับ 1,803 ดอลลำรต์่อออนซไ์ด้ 
ท ำให้รำคำยังคงมีโอกำสขยับขึน้เพ่ือทดสอบแนวต้ำนโซน 
1,832-1,845 ดอลลำรต์่อออนซ ์

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

หากราคาทองย่อตวัลงมา แต่ยงัคงทรงตวัไดเ้หนือระดบั 1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์คาดว่าจะเห็นการดีด
กลบัไปทดสอบแนวตา้น 1,832 ดอลลารต์่อออนซอี์กครัง้ และหากยืนบริเวณแนวตา้นดงักล่าวได ้อาจ
ขยบัขึน้ทดสอบแนวตา้นถดัไป 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดุของเดือน พ.ค.) 
 



 

 

• (+) ดำวโจนสปิ์ดร่วง 681.50 จุด วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่ำคำดหลังเงนิเฟ้อพุ่ง  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงกว่า 600 จดุเมื่อ
คืนนี ้(12 พ.ค.) ขณะท่ีดชันี S&P500 ดิ่งลงเป็นเปอรเ์ซ็นตใ์นวนัเดียวท่ีรุนแรงท่ีสดุนบัตัง้แต่เดือนก.พ.ปีนี ้เน่ืองจากนกัลงทุนกังวลว่าการพุ่งขึน้ของ
ตวัเลขเงินเฟ้ออาจกดดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดไว ้รวมทัง้ลดวงเงินในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 33,587.66 จุด ลดลง 681.50 จุด หรือ -1.99% ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,063.04 
จดุ ลดลง 89.06 จดุ หรือ -2.14% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,031.68 จดุ ลดลง 357.75 จดุ หรือ -2.67% 

• (-) รัสเซียขำนรับข้อเสนอสหรัฐจัดซัมมิต "ไบเดน VS ปูติน" เดือนหน้ำ  นายเซอรเ์ก ลาฟรอฟ รฐัมนตรีต่างประเทศรสัเซีย กล่าวว่า รสัเซีย
ขานรบัขอ้เสนอของสหรฐัในการจดัการประชมุสดุยอดระหว่างประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสหรัฐ และประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปตูิน ผูน้  ารสัเซีย ใน
เดือนหนา้  นายลาฟรอฟกล่าวว่า ในฐานะมหาอ านาจทางนิวเคลียร ์รสัเซียและสหรฐัมีความรบัผิดชอบต่อการรกัษาเสถียรภาพของโลก  นอกจากนี ้
นายลาฟรอฟระบุว่า หากมีการจดัการประชุมสดุยอด ทัง้สองฝ่ายควรหารือกันในประเด็นการควบคุมอาวุธ และการรกัษาเสถียรภาพในระดบัโลก  
ก่อนหนา้นี ้ปธน.ไบเดนแสดงความหวงัว่า เขาจะไดพ้บปะกบัปธน.ปตูินในระหว่างการเดินทางเยือนยโุรปในเดือนหนา้ 

• (-) ผลวิจัยญี่ ปุ่นชี้วัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิดสำยพันธุ์ต่ำงๆได้  ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเมืองโยโกฮามาเปิดเผยผลการศึกษาระบุว่า 
ประมาณ 90% ของผูท่ี้ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีพฒันาโดยบรษิัทไฟเซอรน์ัน้ มีแอนติบอดีในการตา้นเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุต์่างๆ ท่ีตรวจ
พบในญ่ีปุ่ น  การวิจยัครัง้นีไ้ดฉี้ดวคัซีนไฟเซอร ์2 โดสใหแ้ก่ผูท้ดลอง 105 คนท่ีไม่เคยติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 มาก่อนซึ่งรวมถึงไวรสัโควิด 7 สายพนัธุ ์ 
ผลการศึกษาระบุว่า ผู้ร่วมทดลอง 90-94% จากทั้งหมด 105 คนนั้นพบว่ามีแอนติบอดีในการป้องกันไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ท่ีพบในสหราช
อาณาจักร, แอฟริกาใต ้และบราซิล ขณะท่ี 97% พบแอนติบอดีในการป้องกันไวรสัสายพันธุ์ท่ีตรวจพบในอินเดีย  นอกจากนี ้ยังพบว่า 99% มี
แอนติบอดีในการป้องกนัเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีแพรร่ะบาดในญ่ีปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริ่มตน้ 

• (-) สหรัฐเผยจ ำนวนผู้ขอสินเช่ือจ ำนองเพิ่มขึน้สัปดำหท์ีแ่ล้ว ขำนรับดอกเบีย้ลดลง    สมาคมนายธนาคารเพื่อการจ านอง (MBA) ของสหรฐั 
เปิดเผยว่า จ านวนผูย้ื่นขอสินเชื่อเพื่อการจ านองเพิ่มขึน้ 2.1% ในสปัดาหท่ี์แลว้ โดยไดแ้รงหนุนจากการปรบัตัวลงของอตัราดอกเบีย้เงินกูจ้  านอง  
ทัง้นี ้จ านวนผูย้ื่นขอสินเชื่อเพื่อการซือ้ท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมขึน้ 1% ในสปัดาหท่ี์แลว้ และพุ่งขึน้ 13% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี CPI เดือนเม.ย. พุ่งเกินคำด สูงสุดรอบกว่ำ 12 ปี  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดั
เงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ประจ าเดือนเม.ย.ในวนันี ้โดยระบุว่า ดัชนี CPI ดีดตัวขึน้ 0.8% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.2% หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.6% ในเดือนมี.ค. 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่ำ คำดเงินเฟ้อพุ่งหนุนเฟดขึน้ดอกเบีย้-ลด QE  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปรวิรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื่อคืนนี ้(12 พ.ค.) เนื่องจากนกัลงทุนคาดการณว์่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีพุ่งขึน้สงูกว่าคาดการณน์ั้น จะผลักดนัใหธ้นาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดไว ้รวมทัง้ลดวงเงินในโครงการซือ้พันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  ดชันี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.63% สู่ระดับ 90.7116 เมื่อคืนนี ้ 
ดอลลารแ์ข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 109.58 เยน จากระดับ 108.64 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9080 ฟรงัก ์จาก
ระดับ 0.9034 ฟรงัก์ นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2106 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2089 
ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.2079 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2152 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ี
ระดบั 1.4058 ดอลลาร ์จากระดบั 1.4157 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7730 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7844 ดอลลาร์
สหรฐั 
 

  
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 10 พ.ค. 15.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix  
 

21.0** 13.1 

วนัองัคารท่ี 11 พ.ค. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.  
 

0.9%** 0.4% 

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

6.8%** 4.4% 

 16.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW  
 

84.0** 66.3 

 16.00น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดย ZEW  
 

84.4** 70.7 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

99.8** 98.2 

 21.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

8.12M** 7.37M 

วนัพธุท่ี 12 พ.ค. 13.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งตน้  
 

-1.5%** 1.3% 

 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมี.ค.  
 

0.1%** -1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนเม.ย.  
 

0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนเม.ย.  
 

0.9%** 0.3% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัรายสปัดาห ์  
 

-0.4M** -8.0M 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 พ.ค. ทัง้วนั ฝรั่งเศส French Bank Holiday : Ascension Day   - - 

 ทัง้วนั เยอรมนี German Bank Holiday : Ascension Day  
 

- - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์   500K 498K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนเม.ย.   0.4% 0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนเม.ย.   0.3% 1.0% 

วนัศุกรท่ี์ 14 พ.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนเม.ย.   0.8% 8.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนเม.ย.   1.0% 9.8% 

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

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือน   75.3% 74.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   90.2 88.3 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 3.4% 

 21.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนมี.ค.   0.3% 0.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 
*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 07 พฤษภาคม 2021 ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


