
 

 

 

 

   

1,695  1,678  1,659 

 1,728  1,745  1,760 

สรุป  แมร้าคาทองคาํยงัทรงตวัรกัษาระดบัไดเ้หนือ 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่แรงซื "อกลบัเขา้มาหนนุยงัไม่ "มาก ถูกกดดนัจาก Dollar Index ขึ "นมายืนเหนือ 
91 จุด ขณะที6บอนดยี์ลด ์10 ปีสหรฐัพุ่งขึ "นทดสอบ 1.491% ระหวา่งการซื "อขายเชา้นี" รบัแรงหนนุหลงันางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั คาด
ว่า กระบวนการอนมุัติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจะเสร็จสิ "นก่อนวนัที6 15 มี.ค. ซึ6งเป็นวนัที6มาตรการช่วยเหลือผูว้่างงานที6ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 จะ
หมดอายุลง เพิ6มความหวงัการฟื"นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั และบั6นทอนแรงซื "อทองคาํ สาํหรบัวนันี"แนะนาํติดตามการเปิดเผย ตวัเลขจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการ
วา่งงานของสหรฐั พรอ้มจบัตานายเจอโรม พาวเวล ประธาน FED ซึ6งมีกาํหนดกล่าวสนุทรพจนใ์นการประชมุทางไกลภายใตห้วัขอ้ Wall Street Journal Jobs 
Summit ในวนันี" เวลาประมาณ 24.00 น.ตามเวลาไทย โดยนกัลงทนุคาดว่านายพาวเวลอาจส่งสญัญาณบางอย่างก่อนที6การประชุมนโยบายการเงินของเฟด
จะมีขึ "นในวนัที6 16-17 มี.ค.นี"  ซึ6งอาจส่งผลกระทบกบัตลาดได ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,702-
1,695 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ราคามีโอกาสฟื"นตวัขึ "นช่วงสั"น แต่หากไม่สามารถฝ่าแนวตา้นบริเวณ 1,727 ดอลลารต์่อออนซไ์ปได ้แสดงใหเ้หน็วา่ราคายงัมีการดีด
ในระดบัจาํกัดและแนวโนม้ยังคงเป็นขาลง ราคาอาจขยับลงต่อซึ6งหากทาํระดบัต ํ6าสุดใหม่จากวนัก่อนหนา้ ราคามีโอกาสทดสอบแนวรบัถัดไปโซน 1,678 
ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุโดย แนะนาํใหเ้ปิดสถานะขายเพื6อทาํกาํไร หากราคาทองคาํขยับขึ "นไม่ผ่านแนวตา้น 1,727-1,745 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ตัดขาดทุนหากราคาผ่าน 1,745 ดอลลารต์่อออนซ)์ ทั"งนี " หากราคาอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรบั 1,702-1,695 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจปิด
สถานะขายออกมาทาํกาํไรบางส่วน 

                   หากร าคาท อ งคํายังไม่สามาร ถ ฝ่าแ น วต้าน

บร ิเวณ 1,727-1,745 ดอลลาร ์ต่อออนซ ไ์ด้ มีโอกาสท ี/ร าคา

ทองคาํจะปรับย่อลงมาบร ิเวณแนวรับ 1,702-1,695 ดอลลาร ์

ต่อออนซ ์

 

4 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
04/03/2564 11:52 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.90 1,714.08 5.18 0.30 

Spot Silver ($) 26.07 26.15 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 30.33 30.37 0.04 0.13 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,850 24,700 -150 -0.60 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.98 64.60 0.62 0.97 

ดชันดีอลลาร ์ 90.98 91.06 0.08 0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2063 1.2052 0.00 -0.09 

ที/มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ฮั/งเส็งปิดเช้าร ่วง 762.12 จุด ตามท ิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั6งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งในเชา้วนันี" ตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ 

เนื6องจากนักลงทุนยังคงเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี รวมทั"งความวิตกกงัวลเกี6ยวกับผลกระทบของอตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัที6พุ่งขึ "นเมื6อคืนนี" 

ดชันีฮั6งเส็งปิดภาคเชา้ที6 29,118.30 จดุ ลดลง 762.12 จดุ หรือ -2.55% 

 (+) ดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ ่วงกว่า 200 จุด วติกบอนดย์ีลดพ์ ุ่ง-จับตา "พาวเวล" แถลงคืนนีD  ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลงกวา่ 200 จุดในช่วงเชา้นี" 

เนื6องจากความวิตกกงัวลเกี6ยวกบัผลกระทบของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอายุ 10 ที6เคลื6อนตวัเขา้ใกลร้ะดบั 1.5% ขณะที6นกัลงทนุจบัตาการ

แสดงความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) คืนนี"  ณ เวลา 11.07 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลง 204 

จุด หรือ -0.65% แตะที6 31,032 จุด  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีดีดตวัสู่ระดบั 1.47% เมื6อคืนนี" และมีแนวโนม้ที6จะแตะระดบั 

1.5% ซึ6งทาํใหน้กัลงทนุกงัวลว่าจะทาํใหต้น้ทนุการกูยื้มของประชาชนและบรษัิทต่างๆปรบัตวัสูงขึ "นดว้ย  ทั"งนี " พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีถือเป็น

พนัธบตัรที6ใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาของตราสารหนี"ทั6วโลก ซึ6งรวมถึงอตัราดอกเบี "ยเงินกูจ้าํนอง และอตัราดอกเบี "ยเงินกูร้ถยนตข์องสหรฐั ซึ6งหาก

อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลปรบัตวัขึ "น จะทาํใหผู้บ้ริโภคมีเงินสาํหรบัการใชจ่้ายลดนอ้ยลง ขณะที6ค่าใชจ่้ายในการจ่ายดอกเบี "ยเงินกูเ้พิ6มขึ "น 

และบริษัทตา่งๆจะเผชิญกบัตน้ทนุที6สูงขึ "นจากการชาํระหนี" ซึ6งจะทาํใหบ้ริษัทเหล่านี"ลดการลงทนุ และลดการจ่ายเงินปันผลแก่นกัลงทนุ นกัลงทนุจบั

ตานายพาวเวลซึ6งมีกาํหนดกล่าวสุนทรพจนใ์นการประชุมทางไกลภายใตห้วัขอ้ Wall Street Journal Jobs Summit ในวนันี" เวลาประมาณ 24.00 น.

ตามเวลาไทย โดยนกัลงทนุคาดวา่นายพาวเวลอาจส่งสญัญาณบางอย่างก่อนที6การประชมุนโยบายการเงินของเฟดจะมีขึ "นในวนัที6 16-17 มี.ค.นี" 

 (+) ร ัฐบาลไบเดนชีDจ ีนเป็นบททดสอบความสัมพันธร์ะหว่างประเทศครัDงใหญ่ของสหรัฐ  คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั

ยอมรบัวา่ บรรยากาศการแข่งขนัระหวา่งสหรฐักบัจีนที6ยกระดบัขึ "นอย่างตอ่เนื6องนั"น ถือเป็นความทา้ทายครั"งสาํคญัที6สหรฐัตอ้งเผชิญ ขณะที6นายแอน

โทนี บลินเคน รฐัมนตรีตา่งประเทศสหรฐัใหค้วามเหน็วา่ จีนเป็นบททดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศครั"งใหญ่ที6สดุในรอบศตวรรษนี" รฐับาลสหรฐั

ไดเ้ผยแพร่รายงานความยาว 24 หนา้ ซึ6งมีการเปิดเผยแผนดาํเนินนโยบายทางความมั6นคงของประเทศของสหรฐั พรอ้มกันนี" นายบลินเคนยงัไดมี้

แถลงการณเ์รื6องนโยบายตา่งประเทศครั"งใหญ่เป็นครั"งแรกดว้ย  "จีนเป็นคูแ่ข่งเพียงรายเดียวที6สามารถใชอ้าํนาจทางเศรษฐกิจ การทตู การทหาร และ

เทคโนโลยีเพื6อก่อใหเ้กิดผลกระทบอย่างต่อเนื6องต่อกลไกความมั6นคงในระดบันานาชาติ" รายงานดงักล่าวระบุ  รายงานดงักล่าวยังระบุดว้ยว่า เมื6อ

ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากจีนและรสัเซีย กองทพัสหรฐัจะเลิกใหค้วามสนใจกบัแพลตฟอรม์และระบบอาวธุแบบเก่าที6ไม่มีความจาํเป็น เพื6อใหมี้

ทรพัยากรเพียงพอสาํหรบัทุ่มการลงทุนกบัเทคโนโลยีลํ"ายุคได ้ปัจจุบนัสหรฐัและจีนยงัมีขอ้พิพาทในประเด็นการแผ่อิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด-

แปซิฟิก, การดาํเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลจีน, การเมืองของฮ่องกงและไตห้วนั รวมไปถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชนในเขตซินเจียง

ของจีน ทั"งนี "รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบริหารของปธน.ไบเดนไดส้่งสัญญาณแลว้ว่า จะรกัษาท่าทีแข็งกรา้วกับจีนต่อไปเช่นเดียวกับคณะทาํงานของ

อดีตปธน.ทรมัป์ โดยจะมีการรว่มมือกบัชาตพินัธมิตรเพื6อดาํเนินนโยบายนี"ดว้ย 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าแตะแนว 107 เยน หลังบอนดย์ีลดส์หร ัฐพ ุ่ง  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ "นแตะแนว 107 เยน หลงัจากอตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัดีดตวัขึ "นเมื6อคืนนี" ซึ6งทาํใหน้กัลงทนุคาดการณว์า่จะทาํใหส้่วนตา่งอตัราดอกเบี "ยของสหรฐัและญี6ปุ่ นปรบัตวักวา้งขึ "น  สาํนกัข่าว

เกียวโดรายงานว่า ณ เที6ยงวนันี"ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื6อนไหวที6 107.07-107.08 เยน เทียบกับ 106.96-107.06 เยนที6ตลาดนิวยอรก์ และ 

106.81-106.83 เยนที6ตลาดโตเกียวเมื6อเวลา 17.00 น. ของเมื6อวานนี" ยูโรเคลื6อนไหวที6 1.2054-1.2059 ดอลลาร ์และ 129.06-129.07 เยน เทียบกับ 

1.2057-1.2067 ดอลลาร ์และ 129.00-129.10 เยนที6ตลาดนิวยอรก์ และ 1.2093-1.2095 ดอลลาร ์และ 129.17-129.21 เยนที6ตลาดโตเกียวในช่วง

เย็นเมื6อวานนี" 

ที/มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัDงก่อน 

วนัจนัทรที์6 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% 

วนัองัคารที6 2 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   0.9%** 0.9% 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั การสาํรวจความเชื6อมั6นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   55.4** 51.9 

วนัพธุที6 3 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin  51.5** 52.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบรกิาร  45.7** 45.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบรกิาร  45.7** 44.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบรกิาร  49.5** 49.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP  117K** 174K 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื "อ (PMI) ภาคการบรกิาร  59.8** 58.9 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ  55.3** 58.7 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ"ามนัรายสปัดาห ์  21.6M** 1.3M 

วนัพฤหสับดีที6 4 มี.ค. 02.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book  - - 

 ทั"งวนั ทั"งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยขั"นสดุทา้ย   -4.7% -4.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยขั"นสดุทา้ย   6.7% 6.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั"งแรกรายสปัดาห ์   758K 730K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั6งซื "อภาคโรงงาน   2.2% 1.1% 

วนัศกุรที์6 5 มี.ค. 00.05 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี6ยตอ่ชั6วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที6มีการประกาศออกมา 
*ที6มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที6 26 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ6งอาจมีการเปลี6ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


