
 

 

 

 

   

1,713  1,700  1,687 

 1,744  1,759  1,776 

สรุป  ทองคาํเริ�มเผชิญแรงขายทาํกาํไร กดดนัราคารว่งลงมาทดสอบระดบัต ํ�าสดุเชา้นี"บรเิวณ 1,716.80 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ลดช่วงบวกจาก High เมื�อวานที�ทาํ
ไวบ้ริเวณ 1,739.84 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองคาํเผชิญแรงขายทาํกาํไรหลังจากดัชนีดอลลารแ์ละบอนด์ยีลด์สหรฐัอายุ 10 ปีดีดตัวขึ "น ขานรับ
ความหวงัการฟื"นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั หลงัจาก ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐั ไดล้งนามในรา่งกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารซ์ึ�ง
มีชื�อว่า “American Rescue Plan Act of 2021” เป็นที�เรียบรอ้ยแล้วเมื�อวานนี"ตามเวลาสหรัฐ (11 มี.ค.)   อย่างไรก็ดี  การร่วงลงของราคาทองคาํเริ�มมี 
Downside ระยะสั"นที�จาํกัด เนื�องจากดอลลารแ์ละบอนดยี์ลดส์หรฐัอายุ 10 ปีเริ�มลดความรอ้นแรงลงมาจากช่วงก่อนหนา้ คาดนักลงทุนรอดูปัจจัยสาํคัญ
สปัดาหห์นา้ ทั"งการประชุม FED และการเจรจาระหว่างเจา้หนา้ที�ระดบัสูงของสหรฐั-จีน ในรฐัอลาสกา้ในวนัที� 18 -19 มี.ค. ซึ�งเป็นการพบกนัครั"งแรกของทั"ง
สองฝ่ายหลงัการเขา้รบัตาํแหน่งของปธน.โจ ไบเดน  ทั"งนี " นางเจน แปสกี โฆษกทาํเนียบขาวระบุว่า สหรฐัจะไม่นิ�งเฉยกบันกัการทตูจีน "ไม่ว่าจะเป็นประเด็น
ไตห้วนัหรือ..ความพยายามในการบั�นทอนประชาธิปไตยในฮ่องกง หรือความกังวลที�เรามีเกี�ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ"  เธอเสริมว่า "การจัดการ
ประเด็นฆ่าลา้งเผ่าพนัธุช์าวมสุลิมอุยกูรจ์ะเป็นประเด็นหารือกบัจีนโดยตรงในสปัดาหห์นา้" ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ระยะสั"นราคาทองคาํเกิดแรงซื "อ
สลบัเขา้มาเพิ�มขึ "น  ในขณะที�แรงขายเขา้มากดดนัในระดบัสูงเช่นกนั แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ เขา้ซื "อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,719-1,713 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั"งนี " อาจพิจารณาแบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที� 
1,744-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                    ห าก ร าค าไม่ห ลุด  1,719-1,713 ด อ ล ล าร ์ต่อ
อ อ น ซ ์ ร อ ซ ื อ บ ร ิเวณ ดังก ล่าว  (ตัด ข าด ทุน ห าก ห ลุด  1,713
ดอลลารต์่อออนซ)์  เน้นการลงทุนระยะสั นและควรพ ิจารณา
ถงึความเสี5ยง เนื5องจากราคาทองคาํแกว่งตัวผันผวน 
 

 

12 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
12/03/2564 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,722.10 1,718.97 -3.13 -0.18 

Spot Silver ($) 26.11 25.98 -0.13 -0.50 

เงนิบาท (฿/$) 30.54 30.62 0.08 0.26 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,150 24,950 -200 -0.80 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.56 69.50 -0.06 -0.09 

ดชันดีอลลาร ์ 91.42 91.54 0.12 0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.1983 1.1966 0.00 -0.14 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (+) สหร ัฐประณามจีน เปลี5ยนระบบเลือกตั งฮ่อ งกง, เตร ียมหาร ือประเด็นซ ิน เจียงในเจรจาสัปดาหห์น้า  เมื�อวานนี"สหรฐัประณามการ
ดาํเนินการของจีนในการเปลี�ยนแปลงระบบการเลือกตั"งในฮ่องกง และคาดการณ์ถึงการเจรจา "อันยากลาํบาก" กับนักการทูตระดบัสูงของจีนใน
สปัดาหห์นา้ เมื�อการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุที์�สหรฐัระบุวา่จีนกระทาํตอ่ชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมจะเป็นประเดน็ที�ฝ่ายสหรฐัวางแผนหยิบยกขึ "นมาหารือ นางเจน 
แปสกี โฆษกทาํเนียบขาวระบวุ่า นายแอนโทนี บลินเคน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัและนายเจค ซลัลิแวน ที�ปรกึษาดา้นความมั�นคงแหง่ชาติสหรฐัจะ
ไม่นิ�งเฉยเมื�อพวกเขาประชุมกับนักการทูตจีนในรฐัอลาสกา้ในวนัที� 18 -19 มี.ค. "ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไตห้วนัหรือ..ความพยายามในการบั�นทอน
ประชาธิปไตยในฮ่องกง หรือความกงัวลที�เรามีเกี�ยวกบัความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจ"  เธอเสริมว่า "การจดัการประเดน็ฆ่าลา้งเผ่าพนัธุช์าวมสุลิมอุยกูร ์
จะเป็นประเดน็หารือกบัจีนโดยตรงในสปัดาหห์นา้" 

 (-)   ดอลลารแ์ข ็งค่าเล็กน้อยเท ียบเยน ร ับความหวังเศรษฐกิจสหรัฐฟื นตัว สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ "นเล็กนอ้ยบริเวณกรอบบนที� 108 
เยน โดยนักลงทุนไดเ้ทขายเงินเยนซึ�งเป็นสินทรพัยป์ลอดภัย ขานรบัความคาดหวงัที�ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะฟื"นตวัหลังประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ
สหรฐั ไดล้งนามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที�ยงวนันี"ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 108.78-108.79 เยน 
เทียบกบั 108.45-108.55 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 108.66-108.67 เยนที�ตลาดโตเกียวเมื�อเวลา 17.00 น. ของเมื�อวานนี" 

 (-)  IMF เตือนธ.กลางต่างๆ ระมัดระวังการปรับข ึ นดบ.ขณะแผนกระตุ้นของ"ไบเดน"หนุนศก.สหรัฐขยายตัว  เมื�อวานนี"กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) เตือนใหธ้นาคารกลางตา่งๆระมดัระวงัต่อการปรบัขึ "นของอตัราดอกเบี "ยแบบฉับพลนั ซึ�งอาจกระจายไปสู่ตลาดเกิดใหม่ แมว้่า
มาตรการกระตุน้วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องสหรฐัเป็นประโยชนต์่อประเทศส่วนใหญ่และช่วยฟื"นฟูเศรษฐกิจ  นายเจอรร์ี ไรซ ์โฆษกกองทุน
การเงินระหว่างประเทศระบุว่า คาดการณ์เบื "องตน้ของ IMF แสดงว่า กฎหมาย American Rescue Plan Act  ซึ�งผ่านเมื�อวนัพุธจะหนุนผลผลิตจีดีพี
สหรฐั 5% - 6% ในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ แต่จาํเป็นตอ้งวิเคราะหม์ากขึ "นเพื�อจดัทาํประมาณการขั"นสุดทา้ย แต่ตน้ทนุการระดมทนุดอลลารที์�ระดบัต ํ�าเป็น
พิเศษหมายความวา่ มีความเสี�ยงของการคมุเขม้การเงินอย่างฉบัพลนั และ "ควรจดัการกบัภาวะนี"ดว้ยความระมดัระวงั" เขากล่าววา่ "สาํหรบัธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) และธนาคารกลางอื�นๆในเศรษฐกิจที�พฒันาแลว้ นั�นหมายความถงึการสื�อสารอย่างชดัเจนอย่างต่อเนื�อง ขณะที�พวกเขาดาํเนินการ
ประเมินเศรษฐกิจ และการแสดงทัศนะเกี�ยวกับการซื "อสินทรพัย์และนโยบายอัตราดอกเบี "ยเพื�อหลีกเลี�ยงการคุมเขม้ภาวะตลาดการเงินอย่างไม่
เหมาะสมใดๆ" 

 (-) แอสตร้าเซนเนก้าลดเป้าหมายการจัดส่งวัคซนีโควดิให้ EU เหลือ 30 ล้านโดสใน Q1  บรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้ ปรบัลดเปา้หมายการจดัส่ง
วคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ใหก้บัสหภาพยโุรป (EU) ในไตรมาส 1/2564 ลงเหลือประมาณ 30 ลา้นโดส หรือ 1 ใน 3 ของจาํนวนวคัซีนที�ระบใุนสญัญา 
เอกสารที�เจา้หนา้ที�ของ EU ไดเ้ปิดเผยเมื�อวนัที� 10 มี.ค ระบุว่า ขณะนี" แอสตรา้เซนเนกา้คาดวา่จะสามารถจดัส่งวคัซีนได ้30.1 ลา้นโดสภายในเดือน
มี.ค. และอีก 20 ลา้นโดสในเดือนเม.ย. ก่อนหนา้นี"เมื�อวนัที� 25 ก.พ. นายปาสคาล โซเรียต ซีอีโอของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้ไดแ้จง้กบัรฐัสภายุโรปว่า 
บริษัทจะพยายามดาํเนินการส่งมอบวคัซีนใหไ้ด ้40 ลา้นโดสภายในสิ "นเดือนมี.ค.นี" ทั"งนี " การจดัส่งวคัซีนที�ลดลงจะส่งผลกระทบต่อแผนการฉีดวคัซีน
ของ EU ซึ�งก่อนหนา้นี"ก็ไดร้บัผลกระทบจากการจดัส่งวคัซีนที�ล่าชา้ วคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้กาํลงัถูกจบัตาอย่างมากในขณะนี" หลงัจากกระทรวง
สาธารณสุขเดนมารก์ประกาศระงบัการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้เป็นการชั�วคราว หลงัมีรายงานกรณีการเกิดภาวะลิ�มเลือดอุดตนัในผู้
ที�ไดร้บัวคัซีนบางราย 

 (+/-) ฝร ั5งเศสยันฉ ีดวัคซนีโควิดของแอสตร้าเซนเนก้า แม้มีรายงานพบลิ5มเลือดอุดตัน  นายโอลิวเิยร ์เวอรอง รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสขุ
ของฝรั�งเศสไดป้ระกาศยืนยนัว่า ฝรั�งเศสจะดาํเนินการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควดิ-19 ของแอสตรา้เซนเนกา้ต่อไป แมว้า่บางประเทศในภมูิภาคยุโรปได้
ตดัสินใจระงบัการฉีดวคัซีนดงักล่าวชั�วคราว หลงัจากมีรายงานกรณีการเกิดภาวะลิ�มเลือดอดุตนัในผูที้�ไดร้บัวคัซีนบางราย "ในขณะนี" ทั"งยโุรป ฝรั�งเศส 
และเยอรมนีตา่งก็เหน็ตรงกนัว่ายงัไม่มีหลกัฐานเพียงพอจะพิสจูนไ์ดว้่าการฉีดวคัซีนนี"มีความเสี�ยงมากเป็นพิเศษ" นายเวอรองกล่าวเมื�อวานนี" โดย
ระบกุบัผูสื้�อข่าวว่า สาํนกังานยาของฝรั�งเศสนั"นเหน็วา่ยงัไม่มีเหตผุลใดๆ ใหส้ั�งระงบัการฉีดวคัซีน ซึ�งเป็นไปในทางเดียวกนักบัขอ้มลูจากสาํนกังานยา
แหง่ยโุรป (EMA) 

ท ี5มา: 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  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 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  
 

95.8** 95.0 

วนัพธุที� 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)  
 

0.1%** 0.0% 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ"ามนัรายสปัดาห ์  
 

13.8M** 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 ์
 

712K** 745K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings) 
 

6.92M** 6.65M 

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

0.7% 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.3% -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  
 

78.4 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 ้

 
 

 

 

 

 

 


