
 

 

 

 

   

1,687  1,674  1,662 

 1,729  1,745  1,760 

สรุป  แมร้าคาทองคาํจะถกูกดดนัจากปัจจยัพื �นฐานทั�งการพุ่งขึ �นของ Dollar Index ที)ปรบัขึ �นมาเหนือระดบั 92 ขณะที)บอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปียงัคงทรงตวัไม่ไกลจาก
ระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปีใกล ้1.6% ขานรบัสหรฐัเผยจา้งงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาดในเดือนก.พ. แต่จะเห็นว่าราคาทองคาํยงัสามารถดีดกลบัขึ �นมาจาก Low วนัศกุร ์
บรเิวณ 1,687.50 ดอลลารต์อ่ออนซ ์กลบัขึ �นมายืนเหนือ 1,700 ดอลลารต์่อออนซไ์ดใ้นระหว่างการซื �อขายเชา้นี � สะทอ้นแรงซื �อเก็งกาํไรทางเทคนิคที)กลบัเขา้มา แต่การดีด
ตัวขึ �นยังไม่ไกลมากนัก อาจตอ้งอาศัยปัจจัยบวกใหม่เขา้มาหนุน จึงแนะนาํติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกลชิ้ด สาํหรบัประเด็นที)ว่า วฒิุสภาสหรฐัไฟเขียวกม.กระตุน้
เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารแ์ลว้ และวฒิุสภาสหรฐัจะสง่กลบัรา่งกฏหมายที)อนมุตัิแลว้ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัอนมุตัิอีกครั�งในสปัดาหห์นา้ หลงัจากนั�นก็จะส่ง
ใหป้ธน.ไบเดนลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไปก่อนวนัที) 14 มี.ค.นี � โดยกฎหมายดงักล่าวถือว่ามีวงเงินมากเป็นอนัดบัตน้ๆของการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของ
สหรฐั ถือวา่ตลาดรบัข่าวไปพอสมควรแลว้ แตอ่าจตอ้งจบัตาภาวะตลาดต่อไป หลงัจาก นาย กัวชฉิูง หวัหนา้พรรคคอมมิวนิสตใ์นธนาคารกลางจีน (PBOC) และยงัดาํรง
ตาํแหน่งประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลดา้นการธนาคารและการประกนัของจีน (CBIRC) กลา่วตอ่ผูส้ื)อข่าวในกรุงปักกิ)งเมื)อชว่งปลายสปัดาหท์ี)ผ่านมาวา่ รูส้กึวิตกกงัวล
ตอ่ความเสี)ยงที)เกิดขึ �นจากภาวะฟองสบูใ่นตลาดการเงินทั)วโลก โดยอาจเกิดภาวะฟองสบูแ่ตกในตลาดการเงินสหรฐักบัยโุรป เพราะความเคลื)อนไหวของตลาดสวนทางกับ
ภาวะเศรษฐกิจที)แทจ้รงิของประเทศ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หลงัจากราคาทองคาํทดสอบแนวรบัโซน 1,687 ดอลลารต์อ่ออนซ ์สามารถทรงตวัจนราคาฟื�นตวัขึ �น 
หากราคาทองคาํยงัสามารถรกัษาระดบัไวไ้ด ้ทาํใหมี้แนวโนม้ดนัขึ �นสูบ่รเิวณ 1,722-1,729 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อยา่งไรก็ตามในโซนดงักลา่วขึ �นไป ตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรที)
จะออกมาเพิ)มขึ �น ทั�งนี � ประเมินแนวรบัโซน 1,695-1,687 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ เนน้การลงทนุระยะสั�นโดยเปิดสถานะขายหากราคาดีดตวัขึ �นทดสอบ
โซน 1,722-1,729 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากผ่าน 1,729 ดอลลารต์่อออนซ)์ ทั�งนี � อาจทยอยซื �อคืนเพื)อขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรบั 
1,695-1,687 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                     ซ ื �อขายทาํกาํไรกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว

หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบร ิเวณ 1,722-

1,729  ดอลลารต์่อออนซใ์ห ้ทยอยขายทองคาํออกมา เพ ื3อรอ

ซ ื�อคนืหากไม่หลุด 1,695-1,687 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

8 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
08/03/2564 11:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,698.64 1,705.31 6.67 0.39 

Spot Silver ($) 25.20 25.63 0.43 1.71 

เงนิบาท (฿/$) 30.53 30.69 0.16 0.52 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,650 24,800 150 0.61 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.55 70.82 1.27 1.83 

ดชันดีอลลาร ์ 91.88 92.06 0.18 0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.1910 1.1904 0.00 -0.05 

ที3มา : Aspen 

 



 

 

 (+) จีนห่วง ‘ฟองสบู่’ การเงินโลก เตือนเสี3ยงปร ับฐานในเร ็วๆ  นี� ประกาศจับตาตลาดอสังหาฯ ในประเทศ หวั3นแรงเก็งก ําไรมากเกินไป  
สถานีโทรทศัน ์CNN รายงานอา้งอิงความเห็นของเจา้หนา้ที)ผูท้รงอิทธิพลทางการเงินของประเทศจีนที)ออกมาแสดงความเห็นส่งสญัญาณเตือนนัก
ลงทนุใหเ้ฝ้าระวงัภาวะฟองสบูใ่นตลาดการเงินโลก โดย กวัชูฉิง หวัหนา้พรรคคอมมิวนิสตใ์นธนาคารกลางจีน (PBOC) และยงัดาํรงตาํแหน่งประธาน
คณะกรรมการกาํกบัดแูลดา้นการธนาคารและการประกนัของจีน (CBIRC) กล่าวต่อผูสื้)อข่าวในกรุงปักกิ)งเมื)อช่วงปลายสปัดาหที์)ผ่านมาว่า รูส้ึกวิตก
กงัวลต่อความเสี)ยงที)เกิดขึ �นจากภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินทั)วโลก โดยอาจเกิดภาวะฟองสบู่แตกในตลาดการเงินสหรฐัฯ กับยุโรป เพราะความ
เคลื)อนไหวของตลาดสวนทางกบัภาวะเศรษฐกิจที)แทจ้รงิของประเทศ ก่อนคาดการณว์า่ตลาดน่าจะมีการปรบัฐานในเร็ววนันี� กวัชฉิูง ยงัไดแ้สดงความ
กงัวลต่อความเสี)ยงจากภาวะฟองสบใูนตลาดอสงัหาริมทรพัยข์องจีน หลงัจากที)มีคนจาํนวนมากซื �อบา้นหรือที)ดนิเพื)อการลงทนุหรือการเก็งกาํไรมาก
ขึ �น ก่อนใชโ้อกาสนี�ย ํ�าว่าทาง CBIRC กาํลงัจบัตามองเงินลงทนุที)ไหลเขา้สู่ประเทศ ซึ)งขณะนี�เศรษฐกิจจีนยงัคงขยายตวัและมีการปรบัอตัราดอกเบี �ย
สงูขึ �น โดยขนาดและความเรว็ของเม็ดเงินที)ไหลเขา้สู่จีนยงัคงอยู่ในระดบัที)สามารถควบคมุได ้

 (+) ผ่อ นคลายนโยบายการ เงินหนุนภาวะฟ อ งสบู่ส ินทร ัพ ย ์ตอนนี�รัฐบาลและธนาคารกลางทั)วโลกเดินหน้าใช้มาตรการต่างๆเพื)อกระตุ้น
เศรษฐกิจและดาํเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายดว้ยความหวงัว่าจะหลีกเลี)ยงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงที)การระบาดของโรคโควิด-19ยังคง
ดาํเนินอยู่ แตก่ารดาํเนินนโยบายแบบนี� ก่อใหเ้กิดผลลพัธที์)บรรดานกัลงทนุและนกัวเิคราะหม์องวา่กาํลงัทาํใหเ้กิดภาวะฟองสบูด่า้นสินทรพัยต์ามมา  

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเทยีบเยน ร ับความหวังเศรษฐกิจสหรัฐฟื� นตัว ดอลลารแ์ข็งคา่ขึ �นใกลแ้ตะระดบัสงูสดุในรอบ 9 เดือนเมื)อเทียบกบัสกลุเงินเยน 
ในการซื �อขายที)ตลาดปรวิรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี� โดยไดร้บัแรงหนนุจากความคาดหวงัที)วา่เศรษฐกิจสหรฐัจะฟื�นตวั สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ 
เที)ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื)อนไหวที) 108.43-108.44 เยน เทียบกับ 108.35-108.45 เยนที)ตลาดนิวยอรก์ และ 108.26-108.27 เยนที)
ตลาดโตเกียวเมื)อเวลา 17.00 น. ของวนัศกุร ์

 (-) นักเศรษฐศาสตรค์าดเศรษฐกิจสหรัฐโต 4.8% ใน Q1 จากแผนกระตุ้น,การฉ ีดวัคซ ีนรวดเร ็ว ในขณะที)พรรคเดโมแครตของสหรฐัเตรียม
ผ่านรา่งกฎหมายกระตุน้วงเงินเกือบ 2 ลา้นลา้นดอลลารแ์ละการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ดาํเนินไปอย่างต่อเนื)อง แนวโนม้เศรษฐกิจของสหรฐัสดใส
กวา่คาดการณใ์นช่วงตน้เดือนม.ค.อย่างมาก ผลสาํรวจนกัเศรษฐศาสตรร์ายเดือนครั�งล่าสุดของสาํนกัข่าวบลมูเบริก์แสดงว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ
สหรฐัตามอตัรารายปีในไตรมาสแรกจะอยู่ที) 4.8% ซึ)งเร็วขึ �นเป็นสองเทา่จากที)ผูต้อบแบบสอบถามคาดการณไ์วเ้มื)อเพียงสองเดือนก่อน สาํหรบัตลอด
ทั�งปี คาดวา่ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะปรบัขึ �น 5.5% ซึ)งจะเรว็ที)สดุนบัตั�งแต่ปี 1984 และปรบัขึ �นจากคาดการณที์) 4.1% ของเดือน
ม.ค.  

 (-) ยอดผู้ต ิดเช ื�อ โควิด-19 ในสหรัฐลดลงสู่ระดับต ํ3าสุดในรอบเกือบ 5 เดือน ขอ้มูลที)รวบรวมโดยมหาวิทยาลยัจอหน์ ฮอปกินสแ์ละบลูมเบิรก์
ระบวุ่า สหรฐัรายงานผูต้ิดเชื �อโควิด-19 ตลอดทั�งสปัดาหต์ ํ)ากวา่ 70,000 คนเป็นครั�งแรกนบัตั�งแตก่ลางเดือนต.ค. สหรฐัพบผูต้ดิเชื �อเพิ)ม 62,103 คนใน
วนัเสาร ์ซึ)งทาํใหค้า่เฉลี)ยของผูต้ิดเชื �อรายใหม่อยู่ที)  60,700 คนต่อวนั สหรฐัรายงานผูเ้สียชีวติจากโควดิ-19 เพิ)ม 1,559 คน ทาํใหย้อดผูเ้สียชีวิตสะสม
เพิ)มเป็นกวา่ 524,000 คน ซึ)งมากที)สดุในโลก   ยอดผูเ้สียชีวติของวนัเสารต์ ํ)ากวา่คา่เฉลี)ยของสปัดาหที์)ผ่านมาที) 1,760 คนตอ่วนั 

 (+/-) วุฒิสภาสหรัฐผ่านร ่างกฎหมายกระตุ้นศก.1.9 ล้านล้านดอลลาร ์ขณะสภาผู้แ ทนฯ เล็งอนุมัต ิวันอ ังคาร   วุฒิสภาสหรฐัอนุมัติร่าง
กฎหมายเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนัเสารต์ามเวลาทอ้งถิ)น ขณะที)พรรคเดโมแครตเร่งผลกัดนัการออกมาตรการช่วยเหลือรอบ
ใหม่  สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัซึ)งควบคมุโดยพรรคเดโมแครตตั�งเป้าผ่านรา่งกฎหมายดงักล่าวในวนัองัคารและส่งใหป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐั
ลงนามก่อนกาํหนดเสน้ตายวนัที) 14 มี.ค.เพื)อต่ออายุโครงการช่วยเหลือผูว้า่งงาน      วฒุิสภาอนมุตัิแผนดงักล่าวดว้ยคะแนน 50 ต่อ 49 เสียง ขณะที)
พรรครีพบัลิกนัตั�งคาํถามถึงความจาํเป็นสาํหรบัมาตรการใชจ่้ายในวงกวา้งอีกฉบบั   สญัญาดาวโจนสล์่วงหนา้ทะยานขึ �นในช่วงค ํ)าวนัอาทิตยต์าม
เวลาทอ้งถิ)น หลงัมาตรการกระตุน้รอบใหม่จากสหรฐัมุ่งสู่การผ่านอนมุตัิขั�นสดุทา้ยในสปัดาหนี์� สญัญาล่วงหนา้ที)เชื)อมโยงกบัดชันีเฉลี)ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนสท์ะยานขึ �น 162 จดุ หรือ 0.5% สญัญาล่วงหนา้ S&P500 และ Nasdaq 100 ปรบัขึ �น 0.4% และ 0.1% ตามลาํดบั 

 
ที3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์) 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-1.4% 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื)อมั)นนกัลงทนุจากSentix  
 

0.3% -0.2% 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  
 

1.3% 1.3% 

วนัองัคารที) 9 มี.ค. 18.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

96.2 95.0 

วนัพธุที) 10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   
 

-0.3% -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

1.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)  
 

0.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI)  
 

0.2% 0.0% 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  
 

- 21.6M 

วนัพฤหสับดีที) 11 มี.ค. 19.45 น. ยโุรป อตัราดอกเบี �ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)  
 

0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์  
 

- - 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

730K 745K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.60M 6.65M 

วนัศกุรที์) 12 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)  
 

0.7% 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.2% -1.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื)อมั)นผูบ้รโิภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที)มีการประกาศออกมา 

*ที)มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที) 07 มีนาคม 2564 ซึ)งอาจมีการเปลี)ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


