
 

 

 

 

   

1,718  1,703  1,685 

 1,759  1,776  1,795 

สรุป  ราคาทองคาํเริ�มทรงตวัรกัษาระดบัไดเ้หนือ 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์แรงขายเริ�มชะลอตวัลง ขณะที�ดอลลารช์ะลอการแข็งค่า หลงัจากวานนี* นางลาเอล เบร
นารด์ ผูว้า่การธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบวุา่ เงินเฟอ้ยงัตํ�ากวา่เปา้หมาย 2% ของเฟด และภายใตแ้นวทางใหมข่องเฟด เจา้หนา้ที�กาํหนดนโยบายตอ้งการใหเ้งิน
เฟ้ออยู่ในทิศทางที�สูงกว่าระดบันั*น "สกัระยะ" ก่อนที�จะดาํเนินการใดๆเพื�อยับยั*งเงินเฟ้อ แสดงจุดยืนในการสนับสนุนนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลาย กดดนัให้
ดอลลารอ์อ่นคา่ลงและหนุนราคาทองคาํฟื*นตวัขึ *น อย่างไรก็ดี ราคาเริ�มมีการพกัตวัในกรอบ เมื�อราคาดีดตวัขึ *น ยงัเห็นแรงขายสลบัออกมาเป็นระยะ คาดวา่นกัลงทุน
รอดอูีกหลายปัจจยัสาํคญัที�จะเกิดขึ *นในช่วงสปัดาหนี์ * โดยเฉพาะตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรในวนัศกุรแ์ละถอ้ยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด 
ในช่วงปลายสปัดาห ์เกี�ยวกบัมมุมองเงินเฟ้อและทิศทางของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัซึ�งไดพุ้่งขึ *นอย่างมากก่อนหนา้นี *  ขณะที�วนันี *สหรฐัจะมีการเปิดเผย 
การจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP, ดชันี PMI ภาคการบริการ และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book แนะนาํติดตามเพื�อชี *นาํทิศทางราคา
ทองคาํเพิ�มเติม  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลง แต่ระยะสั*นหากพยายามจะดีดตวัขึ *นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,741-
1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากแรงซื *อจาํกัดหรือไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้นโซน 1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้ย่างมั�นคง ซึ�งเป็นกรอบแนวตา้นทิศทางขาลงใน
ระยะสั*น จะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาสูเ่พื�อสะสมแรงซื *ออีกครั*ง  แนะนาํกลยทุธ ์หากราคายงัไมส่ามารถผา่น 1,741-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ปได ้แนะนาํเก็ง
กาํไรฝั� งขายระยะสั*น แต่ยังคงตอ้งตั*งจุดตดัขาดทุนไวล้่วงหนา้(ตดัขาดทุนหากราคาผ่าน 1,759 ดอลลารต์่อออนซ)์ เพื�อรอซื *อคืนปิดสถานะขายทาํกาํไรในบริเวณ 
1,718-1,703 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคายืนเหนือแนวรบัได ้
 

                    เน้นเก็งกาํไรในกรอบจากการแกว่งตัว โดยเปิด

สถานะขายในโซน 1,759 ดอลลารต์่อออนซ  ์(ตัดขาดทุนหาก

ราคาผ่านได้) ทยอยเข ้าซ ื2อคนืเพ ื4อทาํกาํไรบร ิเวณ 1,718-1,703 

ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาทองคาํยนืเหนือแนวร ับได้ 

 

3 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
03/03/2564 11:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,738.00 1,735.42 -2.58 -0.15 

Spot Silver ($) 26.74 26.68 -0.06 -0.22 

เงนิบาท (฿/$) 30.24 30.29 0.05 0.17 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,800 24,900 100 0.40 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.54 62.98 0.44 0.70 

ดชันดีอลลาร ์ 90.81 90.81 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.2084 1.2084 0.00 0.00 

ที4มา : Aspen 

 



 

 

 (+) เฟดยันใช้ความอดทน-จับตา'จ้างงาน-เงินเฟ้อ '  เฟดยนัใชค้วามอดทน-จบัตาจา้งงาน-เงินเฟ้อ ก่อนตดัสินใจเปลี�ยนนโยบายการเงิน นางลา

เอล เบรนารด์ หนึ�งในคณะผูว้่าการธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรฐัมีแนวโนม้แข็งแกรง่จากการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ในวงกวา้ง และ

การที�รฐับาลใชม้าตรการกระตุน้ทางการคลงั อย่างไรก็ดี นางเบรนารด์กล่าววา่ เฟดจะใชค้วามอดทน และรอใหม้ั�นใจวา่เฟดไดบ้รรลเุปา้หมายดา้นการ

จา้งงานและเป้าหมายเงินเฟ้อก่อนที�เฟดจะปรบัเปลี�ยนนโยบายการเงิน นางเบรนารด์ระบุวา่ เฟดมีความมุ่งมั�นที�จะใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงิน

ต่อไป จนกว่าจะเป็นที�ชัดเจนว่าเงินเฟ้อไดป้รบัตวัขึ *น และการจา้งงานไดฟื้*นตวัขึ *นชดเชยส่วนที�ขาดหายไปในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

นอกจากนี* นางเบรนารด์ ยังกล่าวว่า เงินเฟ้อที�คาดว่าจะพุ่งขึ *นในช่วงฤดูใบไม้ผลินี *จะดาํเนินไปเพียงชั�วคราว และจะไม่เพียงพอที�จะทาํใหเ้ฟด

เปลี�ยนแปลงนโยบายการเงิน 

 (+) สหร ัฐควํ4าบาตรเจ้าหน้าท ี4ร ัสเซยี เซ ่นปมวางยาพษิผู้น ําฝ่ายค้าน สหรฐัประกาศควํ�าบาตรเจา้หนา้ที�รสัเซียที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการวางยาพิษ

และจบักุมตวันายอเล็กเซ นาวาลนี ผูน้าํฝ่ายคา้นของรสัเซีย โดยถือเป็นการประกาศควํ�าบาตรครั*งแรกในรฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน นางเจน 

ซากี โฆษกทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า การควํ�าบาตรในครั*งนี *เกิดขึ *นหลังจากที�หน่วยงานข่าวกรองของสหรฐัไดป้ระเมินความเป็นไปไดว้่า เจา้หนา้ที�ของ

หน่วยงานความมั�นคงของรฐับาลกลางรสัเซียไดว้างยาพิษนายนาวาลนี โดยสารพิษดงักล่าวมีชื�อว่า "Novichok" ซึ�งมีฤทธิ[ทาํลายระบบประสาท ทั*งนี * 

นายนาวาลนีหมดสตขิณะขึ *นเครื�องบนิเพื�อออกเดนิทางไปยงักรุงมอสโกเมื�อเดือนส.ค.ปีที�แลว้ หลงัดื�มชาที�สนามบนิในรสัเซีย ก่อนถกูส่งตวัไปรกัษาต่อ

ที�เยอรมนี และไดถู้กทางการรสัเซียควบคมุตวัทนัทีที�เดินทางกลับรสัเซียเมื�อเดือนม.ค.ที�ผ่านมา เจา้หนา้ที�ระดบัสูงรายหนึ�งในรฐับาลสหรฐักล่าวว่า 

"เห็นไดช้ัดว่าเจ้าหน้าที�รสัเซียตอ้งการเล่นงานนายนาวาลนี ซึ�งเป็นผู้ที�ออกมาเคลื�อนไหวและพยายามเปิดโปงขอ้เท็จจริงเรื�องการคอรปัชั�นของ

เจา้หนา้ที�รสัเซีย และเป็นกระบอกเสียงสะทอ้นความไม่พอใจที�ประชาชนรสัเซียมีตอ่รฐับาลและนโยบายต่างๆ" 

 (-) 'ไบเดน'เตร ียมให้'เมอรค์'ร ่วมมือ'เจแอนดเ์จ'ผลิตวัคซนีโควดิ  เจา้หนา้ที�อาวโุสรายหนึ�งของรฐับาลสหรฐักล่าวว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะ

ทาํการประกาศในวนันี*ใหบ้ริษัทเมอรค์ ซึ�งเป็นผูผ้ลิตยารายใหญ่ เขา้ดาํเนินการช่วยเหลือบริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สนั (เจแอนดเ์จ) ในการผลิต

วคัซีนโควิด-19 การประกาศดงักล่าวมีขึ *น ท่ามกลางความพยายามของรฐับาลสหรฐัในการเพิ�มกาํลังการผลิตวคัซีนโควิด-19 ของบริษัทจอหน์สัน 

แอนด ์จอหน์สัน รฐับาลเปิดเผยก่อนหนา้นี*ว่าจะมีการจดัส่งวคัซีนของจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สันจาํนวน 3.9 ลา้นโดสภายในสปัดาหนี์* แต่ก็มีความ

กงัวลว่าการผลิตวคัซีนจะตํ�ากว่าเป้าในช่วงหลายสปัดาหข์า้งหนา้ ขณะที�รฐับาลตอ้งการกระจายวคัซีนอีกกว่า 16 ลา้นโดสภายในสิ *นเดือนนี* ภายใต้

ขอ้ตกลงที�จะมีขึ *น เมอรค์จะใชโ้รงงาน 2 แหง่ในสหรฐัสาํหรบัการผลิตวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ทั*งนี * รฐับาลสหรฐัเร่งหาโรงงานเพื�อเพิ�มการ

ผลิตวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั หลงัพบวา่ทางบรษัิททาํการผลิตวคัซีนไดล้่าชา้กว่ากาํหนด และในที�สดุรฐับาลไดบ้รรลขุอ้ตกลงกบัเมอรค์ใน

การช่วยผลิตวคัซีนโควิด-19 ของจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน ขณะที�เมอรค์ไดล้ม้เลิกโครงการพัฒนาวคัซีนของตนเอง เนื�องจากผลการทดลองทาง

คลินิกพบวา่วคัซีนของบรษัิทไม่มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัไวรสัโควดิ-19 

 (+/-) " เอ ลิซ าเบ ธ  วอ ร ์เ ร น "วุฒิสมาชิก สห รัฐเช ื4อ บิต คอ ยน ์จะ"พ ังไม่เ ป็ น ท่า"   เมื�อวานนี*นางเอลิซาเบธ วอรเ์รน วุฒิสมาชิกสหรัฐจาก

รฐัแมสซาชูเซตตร์ะบุว่า เธอคิดว่า บิตคอยนจ์ะ "พงัไม่เป็นท่า" ขณะที�เธอแสดงความเห็นเกี�ยวกบับิตคอยนห์ลงัราคาเขา้ใกล ้50,000 ดอลลารอี์กครั*ง 

เธอกล่าววา่ บิตคอยนจ์ะ "ลงเอยแบบเลวรา้ย" เพราะนั�นเป็น "การเก็งกาํไร" ความเห็นของเธอมีขึ *นหลงัจากที�นายบลิ เกตสร์ะบุวา่ เขาอาจจะไม่ลงทนุ

ในบิตคอยน ์ซึ�งเขาเห็นว่าเลวรา้ยสาํหรบัภาวะแวดลอ้ม และหลังจากที�นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรฐัระบุว่า แพล็ตฟอรม์ซื *อขายบิตคอยน์

จาํเป็นตอ้งไดร้บัการควบคุม ขอ้มลูจาก Square แสดงว่า ผูใ้ชก้ว่า 1 ลา้นคนซื*อบิตคอยนเ์ป็นครั*งแรกในเดือนม.ค.ขณะที�บิตคอยนแ์ตะระดบัสูงสุด

ตลอดกาลครั*งใหม่ บติคอยนข์ณะนี*พุ่งขึ *น 330.72% ในช่วงเดือนที�ผ่านมา และทะยานขึ *น 11,492.46% ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา 

ที4มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 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  55.4** 51.9 

วนัพธุที� 3 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   51.5** 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 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 ้

 
 

 

 

 


