
 

 

 

 

   

1,695  1,684  1,676 

 1,729  1,741  1,753 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ฟื�นตวัขึ �น มีกรอบการแกว่งตวัระหว่าง 1,710.60-1,719.53 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากดอลลารส์ลบัอ่อนค่าลงมาบา้ง ล่าสุดดชันี
ดอลลารอ์ยู่ที0ระดบั 92.16 จดุ ลดช่วงบวกจาก 92.50 จุดที0ทาํไวว้านนี� ขณะที0 EU ตั�งเป้าที0จะฉีดวคัซีนใหก้บัประชากรวยัผูใ้หญ่ของชาติสมาชิกทั�ง 27 ประเทศใหไ้ด ้
70% ของประชากรทั�งหมดภายในเดือนส.ค. และเตรยีมเรยีกรอ้งใหบ้รษัิทผูผ้ลิตอย่างที0อยู่ในสญัญาอย่างไฟเซอร ์และ แอสตราเซเนกา้ เพิ0มกาํลงัการจดัเป็น 100 
ลา้นโดสตั�งแต่เดือนมี.ค.เป็นตน้ไป ช่วยหนุนการฟื�นตวัของค่าเงินยูโร และกดดนัใหด้ชันีดอลลารร์ว่งลง ซึ0งเป็นปัจจยัหนุนราคาทองคาํ  แต่การปรบัตวัขึ �นของราคา
ทองคาํยงัอยู่ในระดบัจาํกดั ท่ามกลางความหวงัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐัและทั0วโลก ขณะที0องคก์ารเพื0อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (โอซีซีดี) 
คาดการณว์่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 5.6% ในปีนี � หากการฉีดวคัซีนป้องการโรคโควิด-19 ดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอทั0วโลก  
ดงันั�นการฟื�นตวัของราคาทองคาํอาจตอ้งอาศยัปัจจยับวกใหมเ่ขา้มาหนนุ  สาํหรบัวนันี �แนะนาํติดตามการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของสหรฐั  20.30 น.ตาม
เวลาไทย  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํไม่สามารถ break out ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,729 ดอลลารต์่อออนซข์ึ �นไปได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไร
ระยะสั�นใหก้ลบัลงมาตั�งฐานราคาดา้นล่างอีกครั�ง เบื �องตน้ประเมินว่าราคายังคงเคลื0อนไหวระหว่าง 1,684-1,729 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนราคาระดบั 1,695-
1,684 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้จึงจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง  แนะนาํกลยุทธ ์เขา้ซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,695-1,684 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,684 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทั�งนี � อาจพิจารณาแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่า่นแนวตา้นที0 1,720-
1,729 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   เข ้าซ ื�อ เพ ื�อ เก็งกาํไรระยะสั�นหากราคาทองคาํ

สามารถยืนเหนือบร ิเวณ 1,695-1,684 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ 

แ ละทยอยปิดสถานะท ําก ําไรหากไม่ผ่านบร ิเวณแ นวต้าน 

1,720-1,729 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

10 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
10/03/2564 11:34 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,714.60 1,713.54 -1.06 -0.06 

Spot Silver ($) 25.92 25.80 -0.12 -0.46 

เงนิบาท (฿/$) 30.75 30.75 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,800 24,950 150 0.60 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.27 66.97 -0.30 -0.45 

ดชันดีอลลาร ์ 91.97 92.14 0.16 0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.1894 1.1879 0.00 -0.13 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  EU เตร ียมออกวัคซนี พาสสปอรต์ฟื� นฟูศก.-ท ่องเท ี�ยว สหภาพยโุรป (EU) เตรียมเสนอใบรบัรองใหก้บัผูที้0ไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรสัโค
วดิ-19 หรือวคัซีนพาสสปอรต์  เพื0ออาํนวยความสะดวกในการเดินทางไปยงัประเทศสมาชิกอียู หลงัจีนและรสัเซีย ไดเ้ริ0มตน้การใชว้คัซีนพาสสปอรต์ 
ในสปัดาหนี์� สหภาพยุโรปกล่าวว่า สาํหรบั EU Covid Card หรือวคัซีน พาสสปอรต์ จะประกอบดว้ยเอกสาร 3 ฉบบัที0ยืนยนัว่าผูเ้ดินทางเป็นผูไ้ดร้บั
วคัซีน , มีผลการทดสอบโควิด-19 เป็นลบ และประวตัิสุขภาพที0ยืนยนัว่าหายจากการติดเชื �อโควิด-19 หรือไม่เคยมีประวตัิติดเชื �อ ซึ0งทาง EU จะเร่ง
พฒันาระบบเพื0อใหช้าติสมาชิกทั�ง 27 ประเทศสามารถเปิดประเทศไดอี้กครั�ง เพื0อเป็นการฟื�นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศที0พึ0งพาอุตสาหกรรม
ท่องเที0ยวอย่างกรีซ และ ไซปรสั  ทั�งนี � EU ตั�งเป้าที0จะฉีดวคัซีนใหก้ับประชากรวยัผูใ้หญ่ของชาติสมาชิกทั�ง 27 ประเทศใหไ้ด ้70% ของประชากร
ทั�งหมดภายในเดือนส.ค. และเตรียมเรียกรอ้งใหบ้ริษัทผูผ้ลิตอย่างที0อยู่ในสญัญาอย่างไฟเซอร ์และ แอสตราเซเนกา้ เพิ0มกาํลงัการจดัเป็น 100 ลา้น
โดสตั�งแตเ่ดือนมี.ค.เป็นตน้ไป 

 (-)  โออ ีซ ีด ีคาดศก.โลกขยายตัว 5.6% ปีนี� หากการฉ ีดวัคซ ีนดาํเนินการรวดเร ็ว  องคก์ารเพื0อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (โอ
ซีซีดี) คาดการณว์า่ เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 5.6% ในปีนี� หากการฉีดวคัซีนปอ้งการโรคโควิด-19 ดาํเนินการไดอ้ย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพอย่าง
เพียงพอทั0วโลก รายงาน “Interim Economic Outlook” ซึ0งโออีซีดี เผยแพร่เมื0อวานนี�ระบุว่า ภายในกลางปีนี� ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั0วโลกมีแนวโนม้
ขยายตวัสู่ระดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 และคาดวา่เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัราว 4% ในปี 2565 หลงัจากที0มีการขยายตวั 5.6% ในปี 
2564 โออีซีดี คาดว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัที0ระดบั 6.5% ในปีนี� โดยไดปั้จจยัหนุนจากการออกมาตรการกระตุน้ดา้นการคลัง รวมทั�งการฉีด
วคัซีนที0ดาํเนินการรวดเร็วขึ �น ขณะเดียวกันคาดว่า เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวเพียง 3.9% เนื0องจากประเทศยุโรปมีการออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจนอ้ยลง และการฉีดวคัซีนก็เป็นไปอย่างล่าชา้  

 (-) ไฟเซอร-์บิออนเทคคาดผลิตวัคซ ีนโควิดได้ 3 พ ันล้านโดสในปีหน้า บรษัิทบอิอนเทคของเยอรมนีเปิดเผยวา่ จะสามารถผลิตวคัซีนปอ้งกนัโรค
โควดิ-19 ได ้3 พนัลา้นโดสในปีหนา้โดยร่วมมือกบับริษัทไฟเซอรข์องสหรฐั ซึ0งจะส่งผลใหว้คัซีนที0บริษัทผลิตนั�นมีจาํนวนเพียงพอกบัความตอ้งการทั0ว
โลก "ในหลกัการนั�น เราอาจสามารถเพิ0มขีดความสามารถในการผลิตใหม้ากขึ �นอีก โดยขึ �นอยู่กบัปรมิาณความตอ้งการ และปัจจยัตา่งๆ เช่น ในกรณีที0
มีความตอ้งการฉีดวคัซีนเพิ0มขึ �น" นายอเูกอร ์ชานิน ซีอีโอของบอิอนเทคใหส้มัภาษณก์บัสถานีโทรทศันบ์ลมูเบริก์ ทีวี "ขณะนี� เรามีคาํสั0งจองวคัซีนแลว้
อยู่ที0 1.3 พันลา้นโดส" นายชานินกล่าว "เรากาํลงัหารือเรื0องการจดัหาวคัซีนเพิ0มเติมกบัหน่วยงานของรฐับาลต่างๆ รวมถึงการจดัส่งวคัซีนเพิ0มขึ �นอีก
หลายรอ้ยลา้นโดส" 

 (-)  ตลาดหุ้นเอเช ียปิดเช้าบวก ตามตลาดหุ้นนิวยอรก์-จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ปรบัตวัขึ �นในวนันี� โดยได้
แรงหนนุจากดชันี Nasdaq ที0ปิดพุ่งขึ �น 4% เมื0อคืนนี� เนื0องจากนกัลงทนุเขา้ชอ้นซื �อหุน้กลุ่มเทคโนโลยีที0ร่วงลงอย่างหนกัในช่วงที0ผ่านมา รวมถึงความ
คืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐัและการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ซึ0งเป็นปัจจยัที0ช่วยหนนุใหเ้ศรษฐกิจโลกกลบัมาฟื�นตวัอีก
ครั�ง ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี0ปุ่ นปิดภาคเชา้ที0 29,040.82 จุด เพิ0มขึ �น 12.88 จุด หรือ +0.04% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที0 
28,904.00 จดุ เพิ0มขึ �น 130.77 จดุ หรือ +0.45% 

 (-) สื�อ เผยนักการทูตระดับสูงสหรัฐ-จีนหาร ือ เพ ื�อจัดประชุมในอลาสก้า หนังสือพิมพเ์ซาท ์ไชน่า มอรนิ์0ง โพสตร์ายงานว่า สหรฐัและจีนอยู่
ระหว่างการเจรจาเพื0อใหน้ักการทูตระดบัสูงของทั�งสองประเทศจัดการประชุมในรฐัอลาสกา้ ขณะที0ทั�งสองประเทศตอ้งการสรา้งเสถียรภาพใหก้ับ
ความสมัพนัธที์0ทรุดลง หนงัสือพิมพฉ์บบัดงักล่าวรายงานอา้งอิงแหล่งข่าวว่า การประชุมที0เสนอในเมืองแองเคอเรจจะรวมถึงนายแอนโทนี บลินเคน 
รฐัมนตรีตา่งประเทศสหรฐัและนายหยาง เจียฉือ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจี์น การเจรจาดงักล่าวอาจรวมถึง
นายหวงั อี � รฐัมนตรีต่างประเทศของจีน ในการตอบคาํถามเกี0ยวกบัรายงานดงักล่าวเมื0อวานนี� นายเนด ไพรซ ์โฆษกระทรวงการต่างประเทศสหรฐัระบุ
วา่ กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัไม่มีแผน "ประกาศเรื0องการเดนิทางหรือการประชมุใดๆในอนาคตในเวลานี�" 

 
 

ท ี�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์0 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื0อมั0นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที0 9 มี.ค. 18.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

95.8** 95.0 

วนัพธุที0 10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   
 

-0.2%** -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

1.7%** 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 ์  
 

3.0M 21.6M 

วนัพฤหสับดีที0 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 

วนัศกุรที์0 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 คาดการณค์วามเชื0อมั0นผูบ้รโิภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที0มีการประกาศออกมา 

*ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที0 07 มีนาคม 2564 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


