
 

 

 

 

   

1,730  1,717  1,703 

 1,754  1,776  1,795 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ฟื�นตวัขึ �น หลงัจาก ผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลอาย ุ10 ปีของสหรฐั (US 10Y Bond Yield) ชะลอตวัสู่ 1.40% ลดลงจากระดับสงูสุดของ
สปัดาหท์ี:ผ่านมาที: 1.61% ช่วยชะลอแรงขายในตลาดทองคาํและกระตุน้แรงซื �อเก็งกาํไร  อย่างไรก็ดี คาดเห็นความผันผวนของราคาทองคาํในช่วงสปัดาหนี์ � เนื:องจากมี
ประเด็นที:อาจสง่ผลตอ่ความเคลื:อนไหวของตลาดค่อนขา้งมาก อาทิ 1) สภาผูแ้ทนสหรฐัไดอ้นมุตัิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ 1.9 ลา้นลา้นดอลลา่รฯ์ แลว้ และเตรียมสง่ให้
วฒิุสภาพิจารณาในสัปดาหนี์ � 2) ตวัเลขการจา้งงานสหรฐั โดยเฉพาะการจา้งงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarm Payrolls)ที:จะเปิดเผยในวันศกุร ์และ 3) ความเห็นของ 
Jerome ประธาน FED ซึ:งพาวเวลมีกาํหนดแถลงเกี:ยวกับภาวะเศรษฐกิจทาง online ที:จดัโดย Wall Street Journal ในช่วงกลางดึกของคืนวนัพฤหัสต่อเนื:องไปจนถึงวัน
ศกุร ์ หลงัจากก่อนหนา้นี � พาวเวล ระบวุา่ เงินเฟอ้ยงัไมเ่ขา้เป้าหมายของเฟด และยืนยนัที:จะผ่อนคลายนโยบายตอ่ไป แตต่ลาดรอจบัตาประธานเฟดจะมีมมุมองอยา่งไรกับ 
การที: Bond Yield ดีดขึ �นมาค่อนขา้งแรงจนกระทั:งแตะระดบัสงูสดุรอบ 1 ปีเหนือ 1.61% ในสปัดาหท์ี:ผ่านมา  ซึ:งปัจจยัตา่งๆที:เขา้มาอาจสง่ผลใหร้าคาผันผวนได ้ ขณะที:
วนันี � ในชว่งเวลา 22.00 น.ตามเวลาไทย สหรฐัจะมีการเปิดเผย ISM Manufacturing PMI  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ มีแรงขายกดดนัราคาทองคาํทิ �งตวัลงแรง หาก
ราคาดีดตวัขึ �นระยะสั�นแต่ไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,754-1,776 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้(1,776 ดอลลารต์อ่ซึ:งเป็นระดบัสงูสดุของวนัก่อนหนา้) ทาํใหอ้าจเกิดการออ่นตวัลง 
โดยประเมินแนวรบับรเิวณที: 1,730-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวไดก็้จะเห็นการดีดตวัขึ �นอีกครั�ง แนะนาํหากรบัความเสี:ยงเขา้ซื �อ
เมื:อราคาทองคาํออ่นตวัลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,730-1,717 ดอลลารต์่อออนซอ์ยา่งแข็งแกรง่ ตดัขาดทนุหากราคาหลดุแนวรบับรเิวณ 1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และ
แบง่ขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํไมผ่่านแนวตา้นบรเิวณ  1,754-1,776 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    ห าจังห วะท ี�ร าคาอ่อ น ตัวล งเสี�ยงเข ้าซ ื%อ ล งทุน

ระยะสั%น แม้ว่าแนวโน้มราคาเป็นลบแตห่ากราคาทองคาํสามารถ

ยืน  1,730-1,717 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ นซ ์ได้ ร าคามีโอ กาสดีดตัวข ึ%น  

และใหท้ยอยแบ่งทองคาํออกขายหากราคาไม่ผ่านแนวตา้น 

 

1 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
1/03/2564 11:34 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,732.53 1,748.83 16.30 0.94 

Spot Silver ($) 26.64 26.86 0.22 0.83 

เงนิบาท (฿/$) 30.46 30.35 -0.11 -0.36 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,100 25,200 100 0.40 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.40 65.38 0.98 1.52 

ดชันดีอลลาร ์ 90.79 90.81 0.02 0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.2070 1.2076 0.00 0.05 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) สกุลเงนิเสี�ยงฟื% นตัวจากการปรับตัวลงในวันศุกร ,์ ดอลลารป์ร ับฐาน ดอลลารอ์อสเตรเลียและสกลุเงินเสี:ยงอื:นๆฟื�นตวัขึ �นบางส่วน เมื:อเทียบ
กบัดอลลารส์หรฐัในวนันี� หลงัจากที:ดิ:งลงหนกัที:สุดในรอบ 1 ปีในช่วงปลายสปัดาหที์:ผ่านมา ท่ามกลางการเทขายอย่างหนักในตลาดพันธบตัรโลก  
ดอลลารอ์่อนลงในวงกวา้งในช่วงแรกในการซื �อขายในเอเชีย แต่ไม่เพียงพอที:จะลดแรงทะยานครั�งใหญ่ที:สุดของดอลลารน์ับตั�งแต่เดือนมิ.ย.จากวนั
ศกุร ์ตลาดเงินปรบัตวัตามตลาดพนัธบตัรโลกซึ:งผลตอบแทนพุ่งขึ �นโดยคาดถงึการฟื�นตวัของเศรษฐกิจที:เร็วขึ �น  การเทขายพนัธบตัรอย่างหนกับ่งชี �ถึง
คาดการณ์ที:ว่า เจา้หนา้ที:ธนาคารกลางโลกจะจาํเป็นตอ้งคุมเขม้นโยบายเร็วกว่าที:พวกเขาไดค้าดไวจ้นถึงขณะนี�  “ทิศทางของดอลลารอ์าจจะไม่
เพียงแต่ขึ �นอยู่กบัทิศทางของการปรบัตวัของพนัธบตัรโลก แต่ขึ �นอยู่กบัความเร็วดว้ย” นกัวิเคราะหก์ล่าว  การปรบัตวัของพนัธบตัรมีอิทธิพลมากกว่า
ขอ้มลูเศรษฐกิจในฐานะแรงผลกัดนัตลาดปรวิรรตเงินตรา ในขณะที:ผลตอบแทนพนัธบตัรปรบัตวั “ล ํ�าหนา้” ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจ “ความเสี:ยงมี
ความโนม้เอียงไปสู่การแข็งค่าของดอลลารใ์นสัปดาหนี์� เนื:องจากเราไม่แน่ใจว่า ธนาคารกลางจะเข้าแทรกแซงใดๆหรือไม่”   ยูโรบวก 0.2% มาที: 
1.20910 ดอลลาร ์หลงัจากที:รว่งลง 0.9% ในช่วงปลายสปัดาหที์:ผ่านมา ซึ:งมากที:สดุนบัตั�งแตเ่ดือนเม.ย. ดอลลารร์ว่งลง 0.1% มาที: 106.415 เยน แต่
ยงัอยู่ใกลร้ดบัสูงสุดรอบ 6 เดือน ที: 106.69 เยนของวนัศกุร ์นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ:งเมื:อสปัดาหที์:แลว้ยํ�าว่า เฟด
จะจบัตาการพุ่งขึ �นของเงินเฟ้อระยะสั�นใดๆและจะคมุเขม้นโยบายก็ต่อเมื:อเศรษฐกิจดีขึ �นอย่างชดัเจน จะกล่าวเกี:ยวกบัเศรษฐกิจในวนัศกุรนี์ � ซึ:งเป็น
วนัเดียวกบัที:จะมีการเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงานรายเดือนที:ไดร้บัการจบัตามองอย่างใกลชิ้ด 

 (+) สหร ัฐผิดหวังอ ิหร ่านปฏิเสธร ่วมวงเจรจานิวเคลียรก์ับชาติมหาอ ํานาจ ทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า รฐับาลสหรฐัรูส้ึกผิดหวงัที:อิหรา่นไดป้ฏิเสธ
ขอ้เสนอในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกับชาติยุโรปและสหรฐัในประเด็นนิวเคลียรข์องอิหร่าน โฆษกทาํเนียบขาวกล่าวว่า "แมเ้ราผิดหวงักบัการ
ตอบสนองของอิหรา่น แตเ่ราก็ยงัพรอ้มกลบัมาใชแ้นวทางดา้นการทตู เพื:อกลบัมาทาํตามขอ้ตกลง JCPOA อย่างที:เคยตกลงไวอี้กครั�ง" โฆษกทาํเนียบ
ขาวกล่าวเสรมิวา่ "เราจะปรกึษากบัพนัธมิตร P5+1 ของเรา เพื:อหาแนวทางที:ดีที:สดุในการไปต่อ" สาํนกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ความเคลื:อนไหวดงักล่าว
มีขึ �นไม่นานหลงัจากอิหร่านเปิดเผยเมื:อวานนี�ว่า ขณะนี�ยงัไม่ถึงเวลา "สมควร" ในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการกบัชาติยุโรปและสหรฐั ซาอีด คาติบ
ซาเดห ์โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่าน กล่าวว่า "เมื:อประเมินจากท่าทีและการกระทาํของสหรฐัและ 3 ชาติยุโรปแลว้ สาธารณรฐัอิสลาม
อิหร่านมองว่าขณะนี�ยังไม่ถึงเวลาสมควรในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ อย่างที:ผูป้ระสานงานประจาํยุโรปของขอ้ตกลง Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) ไดเ้สนอไว"้ 

 (-) "ฟอซ ี" หนุนชาวมะกันฉ ีดวัคซ ีนกันโควิด หลังสหรัฐไฟเข ียววัคซ ีนจอหน์สันฯ  นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี แพทยใ์หญ่ของคณะทาํงานเฉพาะ
กิจดา้นการควบคุมโรคโควิด-19 ของทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า เขาจะฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ซึ:งเป็นวคัซีนตวั
ล่าสุดที:ไดร้บัการอนมุตัิในสหรฐั เพื:อเป็นการกระตุน้ใหช้าวอเมริกนัเขา้รบัการฉีดวคัซีนที:ผ่านการอนุมตัิแลว้ นายแพทยฟ์อซีใหส้มัภาษณ์ในรายการ 
Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ว่า "วัคซีนของทั�ง 3 บริษัทซึ:งได้แก่จอห์นสัน แอนด ์จอห์นสัน, ไฟเซอร-์บิออนเทค และโมเดอรน์า มี
ประสิทธิภาพค่อนขา้งดี ประชาชนสามารถฉีดวคัซีนตวัใดก็ไดต้ามที:สะดวก โดยวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ก็เพิ:งไดร้บัอนมุตัิ ซึ:งผมก็จะฉีด
วคัซีนตวันี�" 

 (-)  ญี�ปุ่ นได้ร ับวัคซ ีนต้านโควิดล็อตท ี� 3 จากไฟเซอรก์ว่า 5 แสนโดสวันนี% วคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 จากบริษัทไฟเซอร ์ล็อตที: 3 ไดจ้ดัส่งมาถึง
ญี:ปุ่ นแลว้ในวนันี� ขณะที:ญี:ปุ่ นกาํลังเร่งฉีดวคัซีนใหค้รอบคลุมบุคลากรทางการแพทยท์ั:วประเทศ ทั�งนี � วคัซีนตา้นโควิด-19 จาํนวน 526,500 โดสที:
จดัส่งมาจากประเทศเบลเยียมซึ:งเป็นสถานที:ผลิตวคัซีน ไดส้่งมาถึงสนามบินนาริตะเรียบรอ้ยแลว้ในวนันี� รฐับาลญี:ปุ่ นเปิดเผยว่า เมื:อรวมวคัซีนที:
จดัส่งในวนันี� ญี:ปุ่ นจะไดร้บัวคัซีนรวมทั�งสิ �น 2.66 ลา้นโดสในเดือนมี.ค.เพียงเดือนเดียว โดยวคัซีนของบริษัทไฟเซอรห์นึ:งขวดสามารถฉีดได ้6 โดส 
ทั�งนี � ญี:ปุ่ นไดเ้ริ:มฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 เฟสแรกใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์40,000 รายตามโรงพยาบาล 100 แห่งทั:วประเทศเมื:อวนัที: 17 
ก.พ. ที:ผ่านมา โดยมีบุคลากรทางการแพทยจ์าํนวน 20,000 รายไดเ้ขา้ร่วมการศกึษาถึงผลขา้งเคียงที:อาจเกิดขึ �นจากวคัซีนของบริษัทไฟเซอร-์บิออ
นเทค ส่วนในสัปดาหนี์� ญี:ปุ่ นจะเริ:มฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ใหก้บับุคลากรทางการแพทยจ์าํนวน 4.7 ลา้นคน หลงัดาํเนินการส่งมอบวคัซีนใหก้ับ
หน่วยงานรฐับาลในทอ้งถิ:นที:รบัผิดชอบการฉีดวคัซีนทั:วประเทศ 

ท ี�มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั%งก่อน 

วนัจนัทรที์: 1 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.9** 51.5 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   60.6 60.6 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   57.7 57.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   54.9 54.9 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   58.5 58.5 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7 58.7 

 22.00 น. สหรฐั การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้ง   0.7% 1.0% 

วนัองัคารที: 2 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   0.9% 0.9% 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั การสาํรวจความเชื:อมั:นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   52.1 51.9 

วนัพธุที: 3 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   51.6 52.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.9 45.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   44.7 44.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   49.7 49.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP   170K 174K 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   58.9 58.9 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   58.7 58.7 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 1.3M 

วนัพฤหสับดีที: 4 มี.ค. 02.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยขั�นสดุทา้ย   -4.8% -4.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยขั�นสดุทา้ย   6.8% 6.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 730K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั:งซื �อภาคโรงงาน   1.0% 1.1% 

วนัศกุรที์: 5 มี.ค. 00.05 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี:ยตอ่ชั:วโมง   0.2% 0.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.   133K 49k 

 20.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนก.พ.   6.4% 6.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที:มีการประกาศออกมา 
*ที:มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที: 26 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ:งอาจมีการเปลี:ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


