
 

 

 

 

   

1,678  1,662  1,645 

 1,713  1,729  1,745 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัลงมาเคลื�อนไหวตํ�ากว่า 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยทาํระดบัสูงสุดไวไ้ดเ้พียง 1,698.68 ดอลลารต์่อออนซ ์และมีระดบั
ต ํ�าสุดบริเวณ 1,687.50 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงกดดันทันทีหลังจาก Jerome Powell ประธานเฟด มีคาํกล่าวว่า เศรษฐกิจที�ฟื? นตัวจากภาวะถดถอยอัน
เนื�องมาจากของการระบาดของ COVID-19 อาจกระตุน้เงินเฟ้อใหป้รบัสงูขึ ?น  ถงึแมป้ระธานเฟดระบวุา่เงินเฟ้อที�มีแนวโนม้ปรบัขึ ?นยงัไม่เพียงพอที�จะกระตุน้ให้
เฟดปรบัขึ ?นอัตราดอกเบี ?ย แต่ประธานเฟดไม่ไดส้่งสัญญาณในการออกมาตรการควบคุมความผันผวนที�เกิดขึ ?นในตลาดพันธบตัร  จึงทาํให ้ผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของสหรฐั (US 10Y Bond Yield) ดีดขึ ?นแรงอีกครั?งเหนือระดบั 1.5% เขา้ใกลร้ะดบัสูงสุดของสปัดาหที์�แลว้บริเวณ 1.61% ขณะที� 
Dollar Index พุ่งแรงมาทดสอบ 91.74 จุดระหว่างการซื ?อขายเชา้นี? เป็นปัจจัยกระตุน้แรงขายทองคาํ  ดังนั?นจึงแนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของ Bond 
Yield และ Dollar ต่อในคืนนี? หลงัสหรฐัประกาศตวัเลขสาํคญัในตลาดแรงงาน ทั?งการจา้งงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarm Payrolls), รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง 
และอตัราการว่างงานของสหรฐัคืนนี? เวลา 20.30 น.ตามเวลาไทย  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคายังคงสรา้งระดบัต ํ�าสุดใหม่จากวนัก่อนหนา้อย่าง
ต่อเนื�อง ระยะสั?นหากมีแรงดีดกลับประเมินแนวตา้นระดบั 1,707-1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบัดงักล่าวไดอ้าจจะเกิดแรงขาย
สลบัออกมาเพิ�ม ทั?งนี ?  ประเมินแนวรบัโซน 1,678-1,662 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธข์ายทาํกาํไรระยะสั?นบริเวณ 1,713-1,729 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดั
ขาดทนุสถานะขายหากราคายืนเหนือ 1,729 ดอลลารต์่อออนซ)์ เขา้ซื ?อคืนเพื�อทาํกาํไรเมื�อราคาอ่อนลงหรือไม่หลดุบรเิวณแนวรบั 1,678 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่
หากราคาหลดุแนวรบัแรกใหร้อดบูรเิวณแนวรบัถดัไปที� 1,662 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                     ราคาอยู่ในช ่วงการพักฐาน โดยเน้นการซ ื%อขายท ํา

ก ําไรระยะสั%น  หากราคาไม่สามารถยืน เหนือ โซนแนวต้านบร ิเวณ 
1,707-1,713 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ทาํให ้ราคายังคงมีโอกาสขยับลง

ต่อเพ ื8อทดสอบแนวร ับบร ิเวณ 1,678-1,662 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 
 

5 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
5/03/2564 11:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,697.10 1,692.54 -4.56 -0.27 

Spot Silver ($) 25.34 25.21 -0.13 -0.51 

เงนิบาท (฿/$) 30.41 30.43 0.02 0.07 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,700 24,500 -200 -0.81 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.19 67.31 0.12 0.18 

ดชันดีอลลาร ์ 91.62 91.63 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1972 1.1958 0.00 -0.12 

ที8มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ฮั8งเส็งปิดเช้าลบ 81.39 จุด ตามท ิศทางดาวโจนส ์ ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในเชา้วนันี? ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ 
โดยไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัที�พุ่งขึ ?นเหนือระดบั 1.5% หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
เตือนวา่สหรฐัอาจเผชิญกบัภาวะเงินเฟ้อหลงัเปิดเศรษฐกิจ ดชันีฮั�งเส็งปิดภาคเชา้ที� 29,155.40 จดุ ลดลง 81.39 จดุ หรือ -0.28% 

 (+)  ดาวโจนส ์ฟิ วเจอ ร ์ร ่วงเกือ บ  200 จุด  เหตุบอ นด ์ยีลด ์ยังสูง-จับตาตัวเลข จ้างงานสหรัฐ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอรร์่วงลงเกือบ 200 จุด 
เนื�องจากนักลงทุนกังวลเกี�ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัที�ยังคงเคลื�อนไหวเหนือระดับ 1.5% ในช่วงเชา้นี? หลังจากนายเจอโรม พาวเวล 
ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เตือนว่าสหรฐัอาจเผชิญกบัภาวะเงินเฟ้อหลงัเปิดเศรษฐกิจ ณ เวลา 09.19 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอร์
ร่วงลง 195 จุด หรือ -0.63% แตะที� 30,683 จุด ขณะที�อัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัอายุ 10 ปีอยู่ที�ระดบั 1.572% นายพาวเวลกล่าวว่า การที�
สหรฐักลบัมาเปิดเศรษฐกิจ หลงัมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน ์จะทาํใหเ้งินเฟ้อดีดตวัขึ ?น ขณะเดียวกนันายพาวเวลไดแ้สดงความกงัวลที�ความ
ผันผวนในตลาดพันธบตัรและภาวะตึงตวัดา้นการเงินจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของเฟด อย่างไรก็ตาม นายพาวเวลไม่ไดส้่งสัญญาณว่าจะใช้
มาตรการควบคมุความผนัผวนที�เกิดขึ ?นในตลาดพันธบตัร ซึ�งสรา้งความผิดหวงัใหก้บันกัลงทนุเป็นอย่างมาก ทั?งนี ? คาํเตือนเรื�องเงินเฟ้อของนายพาว
เวลส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีพุ่งขึ ?นเหนือระดบั 1.5% ซึ�งสรา้งแรงกดดนัตอ่บรรยากาศการซื ?อขายในตลาด เนื�องจาก
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีถือเป็นพนัธบตัรที�ใชอ้า้งอิงในการกาํหนดราคาของตราสารหนี?ทั�วโลก ซึ�งรวมถึงอตัราดอกเบี ?ยเงินกูจ้าํนอง หากอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัตวัขึ ?น จะทาํใหผู้บ้รโิภคและภาคธุรกิจเผชิญเผชิญกบัตน้ทนุที�สงูขึ ?นในการชาํระหนี? นอกจากนี? บรรดานกัลงทนุจะจบั
ตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.ของสหรฐัซึ�งกระทรวงแรงงานมีกาํหนดเปิดเผยในวนันี? ขณะที�นกัวิเคราะหค์าดการณ์ว่า ตวัเลขจา้งงาน
เดือนก.พ.จะเพิ�มขึ ?น 210,000 ตาํแหน่ง 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าใกล้ 108 เยน ส่วนต่างดอกเบี%ยญี8ปุ่ น-สหร ัฐหนุนซ ื%อดอลล ์ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าใกลร้ะดบั 108 เยน โดยส่วนต่าง
อตัราดอกเบี ?ยที�กวา้งขึ ?นระหว่างของญี�ปุ่ นกบัของสหรฐันั?นไดก้ระตุน้ใหน้กัลงทุนเขา้ซื ?อเงินดอลลาร ์สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที�ยงวนันี?ตาม
เวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 107.88-107.93 เยน เทียบกบั 107.92-108.02 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 107.15-107.16 เยนที�ตลาดโตเกียวเมื�อ
เวลา 17.00 น. ของเมื�อวานนี? 

 (+/-) โอเปก+ขยายข้อตกลงลดผลผลิตนํ%ามันถึงเม.ย., ซาอุฯคงการควบคุมการผลิตโดยสมัครใจ โอเปกและพนัธมิตรเห็นชอบขยายขอ้ตกลง
ลดผลผลิตถงึเดือนเม.ย. และเสนอขอ้ยกเวน้เล็กนอ้ยใหแ้ก่รสัเซียและคาซคัสถาน หลงัตดัสินใจว่า การฟื?นคืนดา้นอปุสงคจ์ากการระบาดของโควดิ-19 
ยงัคงเปราะบางแมร้าคานํ?ามันปรบัขึ ?นเมื�อไม่นานมานี?  ซาอุดิอาระเบียซึ�งเป็นผูน้าํโอเปกระบุว่า จะขยายการลดผลผลิตนํ?ามันโดยสมัครใจ 1 ลา้น
บารเ์รลต่อวนั และจะตดัสินใจในช่วงไม่กี�เดือนขา้งหนา้วา่ จะยุตกิารลดผลผลิตดงักล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื�อไร   ข่าวดงักล่าวหนนุใหร้าคานํ?ามนั
ปรบัขึ ?นสู่ระดบัสงูสดุในรอบกว่าหนึ�งปี โดยเบรนทพ์ุ่งขึ ?น 5% สู่เหนือ 67 ดอลลารต์อ่บารเ์รล ขณะที�ก่อนหนา้นี?ตลาดคาดวา่โอเปก+ จะผลิตนํ?ามนัมาก
ขึ ?น  ภายใตข้อ้ตกลงเมื�อวานนี? รสัเซียไดร้บัอนญุาตใหผ้ลิตนํ?ามนัเพิ�ม 130,000  บารเ์รลตอ่วนัในเดือนเม.ย.และคาซคัสถาน 20,000 บารเ์รลตอ่วนัเพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการภายในประเทศ 

 (+/-)  จ ีนก ําหนดเป้าหมายการเติบโตจีด ีพ ีปี  2021 ท ี8กว่า 6% ในการประชุมสภาประจําปี  วนันี?นายกรฐัมนตรีหลี�  เค่อเฉียงของจีนระบุใน
รายงานการทาํงานประจาํปีของเขาในการเปิดประชุมสภาประจาํปีว่า รฐับาลจีนกาํหนดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2021 ที�กว่า 6%  จีน
ไม่ได้กาํหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในปีที�ผ่านมาเพราะความไม่แน่นอนที�เกิดจากโรคระบาด รฐับาลจีนกาํหนด
เป้าหมายราคาเงินเฟ้อผู้บริโภคสาํหรบัปี 2021 ที�ประมาณ 3% และเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณที�ประมาณ 3.2% ในปี 2020 จีนกาํหนด
เปา้หมายเงินเฟ้อที�ประมาณ 3.5% และเปา้หมายการขาดดลุงบประมาณที�เหนือ 3.6% 
 
 

 
ที8มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 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   60.7** 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   45.7** 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 

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  -4.2%** -4.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยขั?นสดุทา้ย  6.0%** 6.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั?งแรกรายสปัดาห ์  745K** 730K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื ?อภาคโรงงาน  2.6%** 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.   197K 49k 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


