
 

 

 

 

   

1,703  1,685  1,669 

 1,741  1,759  1,776 

สรุป  ราคาทองคาํปรบัตวัลงต่อในการซื �อขายเชา้นี �ที�ตลาดเอเชีย โดยมีการเหวี�ยงตวัในกรอบ 1,707-1,728 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยปัจจยัพื �นฐานที�กดดนัราคาทองคาํมา
จากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ขานรบัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที�ดีเกินคาด โดยเฉพาะ ISM Manufacturing PMI ที�พุ่งสงูสดุรอบ 3 ปีในเดือนก.พ. ประกอบกับ
ความหวงัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรฐั โดยนายชคั ชเูมอร ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒิุสภาสหรฐัเปิดเผยวา่ วฒิุสภาจะเริ�มอภิปรายมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารท์ี�เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนในสปัดาหนี์ � ก่อนที�โครงการช่วยเหลือผูว้่างงานในสหรฐัจะหมดอายลุงในวนัที� 14 มี.ค.นี �  
โดยความลืมหนา้ล่าสดุคือ พรรคเดโมแครตยอมถอนขอ้เสนอในการปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าสู่ระดบั 15 ดอลลารต์อ่ชั�วโมงออกจากมาตรการฉบบันี �  อยา่งไรก็ดี แมว้า่พรรคเด
โมแครตยอมถอนขอ้เสนอในการปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าออกจากมาตรการ แตส่ภาคองเกรสสหรฐัก็จะยงัคงผลกัดนัใหมี้การปรบัขึ �นคา่แรงขั�นต ํ�าต่อไป โดยสมาชิกพรรคเดโม
แครตและพรรครีพบัลิกันบางส่วนสนับสนนุใหมี้การปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่ปีค.ศ.2009 (ปัจจบุนัค่าแรงขั�นต ํ�าของสหรฐัอยู่ที� 7.25 ดอลลารต์่อชั�วโมง) 
ความหวงัดงักลา่วกระตุน้คาดการณฟื์�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั และหนนุใหด้อลลารแ์ข็งคา่ขึ �น ซึ�งเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากราคา
ทองคาํไมส่ามารถกลบัขึ �นยืนเหนือ 1,730-1,741 ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํใหมี้แนวโนม้ออ่นตวัลงสู่บรเิวณ 1,703 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อยา่งไรก็ตามในโซนแนวรบั ตอ้งจบัตาแรง
ซื �อเก็งกาํไรที�อาจเพิ�มสงูขึ �น แต่หากสามารถยืนไดร้าคาอาจดีดตวัขึ �นทดสอบโซน แนวตา้นที� 1,741-1,759 ดอลลารต์่อออนซอี์กครั�ง  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ หากยงัไม่
สามารถผ่าน 1,730-1,741 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ปได ้แนะนาํขายเพื�อลงทนุระยะสั�น (สถานะขายตดัขาดทนุหากผ่าน 1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ ทยอยเขา้ซื �อคืนเมื�อราคาออ่น
ตวัลงไมห่ลดุ 1,703 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ หากยืนไมอ่ยูส่ามารถถือสถานะขายตอ่ 
 

                      หากราคายังไม่ผ่านโซน 1,730-1,741 ดอลลารต์่อออนซ ์

ก าร ถือ ส ถ าน ะข ายส าม าร ถ ร อ ปิ ด ส ถ าน ะท ําก ําไร ใน บ ร ิเวณ  1,703 

ดอลลารต์่อออนซ ์หร ือ  เสี1ยงเปิดสถานะซ ื2อบร ิเวณแนวรับ แต่หากหลุด

ให้ตัดขาดทุน โดยเน้นการลงทุนระยะสั2นและไม่ควรถอืสถานะหลายวัน 

 

 

2 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
2/03/2564 11:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,724.60 1,714.27 -10.33 -0.60 

Spot Silver ($) 26.55 26.14 -0.41 -1.54 

เงนิบาท (฿/$) 30.21 30.32 0.11 0.36 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,100 24,650 -450 -1.79 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.34 62.96 -0.38 -0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 91.01 91.19 0.19 0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.2044 1.2020 0.00 -0.20 

ที1มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเทยีบเยน เหตุนักลงทุนแห่ซ ื2อหลังตลาดหุ้นพ ุ่งแรง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ �นบรเิวณกรอบบน 106 เยน โดยนกัลงทนุ
ไดเ้ขา้ซื �อเงินดอลลารซ์ึ�งเป็นสินทรพัยเ์สี�ยงในตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียว หลงัดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ �นกว่า 600 จุดเมื�อคืนนี� ทาํ
สถิติทะยานขึ �นในวนัเดียวที�แข็งแกร่งที�สุดนับตั�งแต่วนัที� 9 พ.ย. 2563 หลังสหรฐัอนุมัติการใชว้คัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สัน แอนด ์
จอหน์สัน สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที�ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 106.75-106.76 เยน เทียบกับ 106.71-106.81 เยนที�
ตลาดนิวยอรก์ และ 106.59-106.61 เยนที�ตลาดโตเกียวเมื�อเวลา 17.00 น. ของเมื�อวานนี� 

 (-) สหร ัฐเร ิ1มแจกวัคซ ีน‘จอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน’ สหรฐัเริ�มดาํเนินการแจกจ่ายวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 
(เจแอนดเ์จ)ไปตามรฐัต่างๆ ในวนัจนัทร(์1มี.ค.)ตามเวลาทอ้งถิ�น หลงัผ่านการอนมุตัิจากหน่วยงานรฐับาลใหส้ามารถใชโ้ดสเดียวไดใ้นผูที้�มีอายุตั�งแต ่
18 ปีขึ �นไป ขณะนี� วคัซีนอยู่ในระหว่างการลาํเลียงขนส่งไปยงัรฐัและสถานที�ต่างๆ ที�ตอ้งการวคัซีนเพิ�มเติม เพื�อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 
คณะทาํงานของรฐับาลประธานาธิบดีโจ ไบเดนระบุวา่ วคัซีนที�จดัส่งไปนั�นคาดว่าจะไปถงึรฐัและสถานที�ฉีดวคัซีนในวนัองัคารตามเวลาสหรฐั ทั�งนี � เจ
แอนดเ์จ ระบุว่า บริษัทไดเ้ตรียมจดัส่งวคัซีนชุดแรกจาํนวน 4 ลา้นโดส และคาดว่าจะจดัส่งอีก 20 ลา้นโดสภายในเดือนมี.ค. "วคัซีนของบริษัทจอหน์
สนั แอนด ์จอหน์สนัจะช่วยใหก้ารฉีดวคัซีนตา้นโควดิ-19 คืบหนา้ไดเ้รว็ขึ �น เนื�องจากวคัซีนของบริษัทไม่ตอ้งจดัเก็บที�อุณหภูมิในระดบัเดียวกบัวคัซีน
ประเภท RNA” ศาสตราจารยส์แตนลีย ์เพิรล์แมน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจลุชีววทิยาและภมูิคุม้กนัวทิยาแหง่มหาวทิยาลยัไอโอวา กล่าว ทั�งนี � คณะกรรมการ
ที�ปรกึษาดา้นแนวทางสรา้งภูมิคุม้กนัโรค (เอซีไอพี) ในสงักดัศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (ซีดีซี) มีมติเป็นเอกฉันท ์ใหก้ารรบัรองวคัซีนตา้น
ไวรสัโควิด-19 ของบรษัิทเจแอนดเ์จแลว้ ซึ�งถือเป็นขั�นตอนสุดทา้ยในการรบัรอง หลงัจากวคัซีนดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรฐัใหใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉินเมื�อวนัเสารที์�ผ่านมา (27 ก.พ.) ดร.โรเชลล ์วาเลนสกี ผูอ้าํนวยการซีดีซี ไดล้งนามในเอกสาร
รบัรองความปลอดภยัและประสิทธิภาพวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั รวมทั�งการอนมุตัใิหส้ามารถใชไ้ดท้ั�วประเทศสาํหรบัผูที้�มีอายตุั�งแต ่18 ปี
ขึ �นไป เจแอนดเ์จ ระบุวา่วคัซีนของบรษัิทฉีดเพียงโดสเดียวก็มีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรสัโควดิ-19 ซึ�งแตกตา่งจากวคัซีนของไฟเซอรแ์ละโมเดอร์
นา ซึ�งจาํเป็นตอ้งฉีด 2 โดส นอกจากนี� วคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนัยงัสามารถจดัเก็บไดใ้นอณุหภมูิของตูเ้ย็นปกต ิ

 (-) วุฒิสภาสหรัฐเล็งถกมาตรการกระตุ้นศก.สัปดาหน์ี2 หลังเดโมแครตยอมเบรคข ึ2นค่าแรง นายชคั ชูเมอร ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวฒุสิภาสหรฐั
เปิดเผยว่า วฒุสิภาจะเริ�มอภิปรายมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารที์�เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนในสปัดาหนี์� หลงัพรรคเด
โมแครตยอมถอนขอ้เสนอในการปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าสู่ระดบั 15 ดอลลารต์่อชั�วโมงออกจากมาตรการฉบบันี� ทั�งนี � แมว้่าพรรคเดโมแครตยอมถอน
ขอ้เสนอในการปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าออกจากมาตรการ แตส่ภาคองเกรสสหรฐัก็จะยงัคงผลกัดนัใหมี้การปรบัขึ �นคา่แรงขั�นต ํ�าต่อไป โดยสมาชิกพรรคเด
โมแครตและพรรครีพบัลิกนับางส่วนสนับสนนุใหมี้การปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าเป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่ปี 2552 แมส้มาชิกเหล่านี�ยงัไม่สามารถตกลงกันได้
เกี�ยวกับสัดส่วนค่าแรงที�จะปรบัเพิ�มขึ �นก็ตาม โดยปัจจุบันค่าแรงขั�นต ํ�าของสหรัฐอยู่ที� 7.25 ดอลลารต์่อชั�วโมง  เมื�อวนัที� 27 ก.พ.ที�ผ่านมา สภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัมีมติดว้ยคะแนนเสียง 219 ต่อ 212 เสียง อนุมตัิร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารที์�
เสนอโดยปธน.ไบเดน และจะส่งร่างกฎหมายดงักล่าวใหก้บัวฒุสิภาพิจารณาต่อไป โดยสมาชิกสภาพรรคเดโมแครตไดเ้รง่ที�จะอนมุตักิฎหมายดงักล่าว
ก่อนที�โครงการช่วยเหลือผูว้า่งงานในสหรฐัจะหมดอายลุงในวนัที� 14 มี.ค.นี� 

 (+/-) สหร ัฐเมินส่งวัคซ ีนโควิดให้เม็กซ ิโก ยันต้องฉ ีดให้ประชาชนในประเทศครบก่อน รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน ไม่มีแนวโนม้ที�จะพิจารณาเรื�องการส่งวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ใหก้ับเม็กซิโก โดยนางเจน ซากี โฆษกทาํเนียบขาวไดแ้ถลงข่าวต่อสื�อมวลชนว่า 
เป้าหมายหลกัของรฐับาลสหรฐัในขณะนี�คือการทาํใหป้ระชาชนชาวอเมริกนัมีภูมิคุม้กนัต่อเชื �อไวรสัโควิด-19 ซึ�งไดส้่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวิตในสหรฐัแลว้
กวา่ 500,000 ราย  แถลงการณด์งักล่าวมีขึ �นก่อนที�ปธน.อนัเดรส มานเูอล โลเปซ โอบราดอรข์องเม็กซโิก และปธน.โจ ไบเดนจะมีการหารือกนัผ่านการ
ประชุมทางวดีิโอออนไลน ์ซึ�งมีการคาดการณว์่า ปธน.โอบราดอรจ์ะขอใหร้ฐับาลสหรฐัพิจารณาเรื�องการส่งวคัซีนที�ผลิตไดบ้างส่วนใหก้บัเม็กซิโกดว้ย 
"เป้าหมายหลกัของรฐับาลสหรฐัในขณะนี�คือการดแูลใหช้าวอเมริกนัทุกคนไดร้บัการฉีดวคัซีน เมื�อเราบรรลุเป้าหมายนี�แลว้ เราก็พรอ้มจะหารือเพื�อ
วางแผนในขั�นตอ่ไป" นางซากีกล่าวระหวา่งการแถลงข่าวที�ทาํเนียบขาว 
 

ท ี1มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

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  60.7** 60.6 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  57.9** 57.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  55.1** 54.9 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  58.6** 58.5 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต  60.8** 58.7 

 22.00 น. สหรฐั การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้ง  1.7%** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


