
 

 

 

 

   

1,713  1,700  1,687 

 1,740  1,759  1,776 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนัจนัทรแ์กวง่ตวัในกรอบ 1,723-1,733 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีแรงซื #อกลบัเขา้มาหลงัวนัศกุรท์ี(ผ่านมาราคาทองคาํรว่งทดสอบ 1,699 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่ราคาทองคาํยงัขึ #นไดไ้ม่ไกล เนื(องจากบอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีทรงตวัอยู่ในระดบัสงูที( 1.63% ขณะที(ดชันีดอลลารท์รงตวัแถว 91.70 จดุ ท่ามกลางความหวงั
เศรษฐกิจสหรฐัฟื#นตวัหลงัปธน.ไบเดนลงนามในกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารแ์ลว้ ขณะที(นายแพทยแ์อนโธนี เฟาชี( ผูอ้าํนวยการสถาบนัโรค
ภมิูแพแ้ละโรคติดเชื #อแห่งชาติของสหรฐักล่าวในวนัอาทิตยว์่า ตนมองโลกในแง่ดีว่าคนอเมริกันจะเริ(มกลบัมาใชชี้วิตตามปกติไดก้่อนวนัประกาศอิสรภาพ หรือ วนัชาติ
อเมรกิา ซึ(งตรงกบัวนัที( 4 ก.ค. ขณะที(สหรฐักาํลงัเรง่ฉีดวคัซีนโควิดใหก้ับประชาชนอยา่งทั(วถึง โดยเพิ(งทาํสถิติใหม่ในวนัเสารท์ี(ผ่านมาดว้ยการฉีดวคัซีนใหก้ับประชาชนได้
ถึง 3 ลา้นเข็มภายในวนัเดียวไดเ้ป็นครั#งแรก  อย่างไรก็ดีหากไม่มีปัจจยับวกหรือลบใหม่เขา้มามากนัก ราคาอาจแกว่งสลบัขึ #นลงในกรอบ เพื(อรอดผูลการประชมุธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด) ในวนัที( 16-17 มี.ค.นี # โดยการประชุมรอบนี#จะมีการเปิดเผย  Economic Projections (คาดการณ ์GDP, อตัราการว่างงานและอตัราเงินเฟ้อ) และ Dot 
Plot (คาดการณอ์ตัราดอกเบี #ยของเจา้หนา้ที(เฟด) อีกดว้ย  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทองคาํพยายามกลบัขึ #นไปทดสอบโซน 1,740 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากไมส่ามารถยืนเหนือบรเิวณดงักลา่วได ้แสดงถึงแรงซื #อในระดบัจาํกดั ทาํใหร้าคามีแนวโนม้ออ่นตวัลงทดสอบแนวรบั 1,719-1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถ
ยืนได ้จะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรบัถัดไปจะอยู่ที( 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์ดบูรเิวณ 1,719-1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่หลดุสามารถเขา้ซื #อเก็ง
กาํไรระยะสั#น เพื(อขายทาํกาํไรเมื(อราคาดีดตัวหรือบริเวณแนวตา้น 1,740-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลดุแนวดังกล่าวใหร้อดูบริเวณแนวรบัถัดไปที( 1,700 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์(สถานะซื #อตดัขาดทนุหากไมส่ามารถยืนเหนือ 1,700 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด)้   
 

                   ซ ื �อขายท ําก ําไรระยะสั�นจากการ แกว่งตัว โดย
บร ิเวณแนวต้านโซน 1,740-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคา
ไม่สามารถยืน เหนือโซนดังกล่าวได้ แนะน ําแบ่งทองคําออก
ขายเพ ื3อรอซ ื�อในโซนแนวร ับ 1,719-1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

15 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
15/03/2564 11:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.96 1,726.75 -0.21 -0.01 

Spot Silver ($) 25.90 25.98 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 30.67 30.74 0.07 0.23 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,100 25,150 50 0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.17 69.70 0.53 0.77 

ดชันดีอลลาร ์ 91.70 91.67 -0.04 -0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1952 1.1952 0.00 0.00 

ที3มา : Aspen 

 



 

 

 (+) จนีปัดละเมิดสนธ ิสัญญาฮ่องกง ยํ�าอ ังกฤษไม่มีสิทธ ิEยุ่งก ิจการในประเทศ รฐับาลจีนออกแถลงการณต์อบโตก้รณีรฐับาลองักฤษกล่าวหาว่า
การปราบปรามผูป้ระทว้งในฮ่องกงเป็นการละเมิดสนธิสัญญาที(เปิดทางใหร้ฐับาลจีนกลับเขา้มามีอาํนาจบริหารฮ่องกง โดยไดร้ะบุว่าขอ้กล่าวหา
ดงักล่าวเป็นการใส่รา้ยป้ายสีโดยไม่มีมลูความจรงิ "องักฤษไม่มีอาํนาจอธิปไตย อาํนาจกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ ที(จะเขา้มาควบคมุการบริหารฮ่องกงได้
อีกต่อไปหลังจากส่งมอบฮ่องกงคืนใหจี้นแลว้ และไม่มีขอ้ผูกมัดใดๆ ต่อประชาชนชาวฮ่องกงดว้ย" และ "ไม่มีประเทศหรือองคก์รใดจะสามารถใช้
แถลงการณ์ร่วมเมื(อปี 2527 เป็นขอ้อา้งในการแทรกแซงกิจการของฮ่องกง ซึ(งถือเป็นกิจการภายในประเทศของจีน" รฐับาลจีนระบุในแถลงการณ์ที(
เผยแพรอ่อกมาเมื(อวานนี#ทางเวบ็ไซตข์องสถานเอกอคัรราชทตูจีนประจาํองักฤษ 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเล็กน้อยเท ียบเยน ขณะตลาดจับตาแบงกช์าติประชุมนโยบายการเงิน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ #นเล็กนอ้ยบริเวณ 
109 เยนในการซื #อขายที(ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี# ขณะที(นกัลงทนุชะลอการซื #อขาย ระหว่างจบัตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) และธนาคารกลางญี(ปุ่ น ซึ(งจะมีขึ #นในสปัดาหนี์#  สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที(ยงวนันี#ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื(อนไหวที( 
109.13-109.14 เยน เทียบกบั 108.98-109.08 เยนที(ตลาดนิวยอรก์ และ 109.03-109.05 เยนที(ตลาดโตเกียวเมื(อเวลา 17.00 น. ของวนัศกุร ์

 (-) นพ.เฟาชี3 เช ื3ออ เมร ิกากลับสู่ภาวะปกติก่อน ‘วันชาติ’ นายแพทยแ์อนโธนี เฟาชี( ผูอ้าํนวยการสถาบนัโรคภูมิแพแ้ละโรคติดเชื #อแห่งชาติของ
สหรฐัฯ กล่าวในวนัอาทติยว์า่ ตนมองโลกในแง่ดีวา่คนอเมรกินัจะเริ(มกลบัมาใชชี้วิตตามปกตไิดก่้อนวนัประกาศอิสรภาพ หรือ วนัชาติอเมริกา ซึ(งตรง
กบัวนัที( 4 กรกฎาคม แต่ถงึกระนั#นก็ยงัจาํเป็นตอ้งมาตรการป้องกนัตอ่ไปเพื(อควบคมุการแพรร่ะบาดไม่ใหส้งูขึ #นอีก เวลานี#สหรฐัฯ กาํลงัเรง่ฉีดวคัซีนโค
วดิใหก้บัประชาชนอย่างทั(วถึง โดยเพิ(งทาํสถิตใิหม่ในวนัเสารที์(ผ่านมาดว้ยการฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนไดถ้ึง 3 ลา้นเข็มภายในวนัเดียวไดเ้ป็นครั#งแรก 
นายแพทยเ์ฟาชี( กล่าวกบัรายการ “Fox News Sunday” ว่า สหรฐัฯ จะมีวคัซีนเพียงพอสาํหรบัทกุคนภายในสิ #นเดือนพฤษภาคมนี# และว่าการตั#งเป้า
วา่คนอเมริกนัจะร่วมฉลองเล็ก ๆ ในวนัชาตอิเมริกานั#นคือเป้าหมายที(สมเหตสุมผล ถงึกระนั#น ผูเ้ชี(ยวชาญดา้นสาธารณสุขผูนี้ #เตือนวา่ โควิด-19 ยงัคง
เป็นอนัตรายอย่างมากต่อคนอเมรกินั ดว้ยตวัเลขผูต้ดิเชื #อรายใหม่ราว 50,000 – 60,000 คนตอ่วนัในช่วงสปัดาหที์(ผ่านมา และยงัจาํเป็นตอ้งฉีดวคัซีน
ใหป้ระชาชนใหไ้ดม้ากที(สดุ เพื(อหลีกเลี(ยงการแพรร่ะบาดรอบใหม่เหมือนที(เกิดขึ #นในยโุรปหลงัจากที(มีการผ่อนคลายมาตรการควบคมุ 

 (-) ฮั3งเส็งปิดเช้าบวก 167.43 จุด ขานรับดาวโจนสท์ ํานิวไฮ ดชันีฮั(งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดบวกในเชา้วนันี# โดยไดแ้รงหนุนจากดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที(ปิดทาํนิวไฮตดิตอ่กนั 5 วนัทาํการในสปัดาหที์(ผ่านมา ขานรบัประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามในกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที(แข็งแกรง่ของสหรฐั ดชันีฮั(งเส็งปิดภาคเชา้ที( 28,907.15 จดุ เพิ(มขึ #น 167.43 จดุ หรือ +0.58% 

 (-) บิตคอยนพ์ ุ่งทะลุแนว 60,000 ดอลลาร ์ขานร ับบร ิษัทรายใหญ่สนใจลงทุน  บติคอยนพ์ุ่งขึ #นเหนือระดบั 60,000 ดอลลารใ์นช่วงเชา้วนันี# โดย
ไดปั้จจยัหนนุจากการที(บริษัทรายใหญ่ ซึ(งรวมถงึเทสลา และโกลดแ์มน แซคส ์ใหค้วามสนใจลงทนุในบติคอยน ์ ณ เวลา 11.06 น.ตามเวลาไทย ราคา
บติคอยนพ์ุ่งขึ #น 306 ดอลลาร ์หรือ 0.51% แตะที( 60,479 ดอลลาร ์ บติคอยนก์าํลงัไดร้บัความสนใจจากบรษัิทตา่งๆ ซึ(งรวมถึงบริษัทเทสลาของนายอี
ลอน มสักที์(ประกาศซื #อบิตคอยนจ์าํนวน 1.5 พนัลา้นดอลลาร ์เพื(อเพิ(มความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทนุ พรอ้มระบวุ่า เทสลาจะเริ(มรบับทิคอยน์
จากลูกคา้สาํหรบัการซื #อผลิตภณัฑข์องบริษัทดว้ย ทางดา้นแบงก ์ออฟ นิวยอรก์ เมลลอน คอรป์ ซึ(งเป็นธนาคารเก่าแก่ที(สุดของสหรฐั มีแผนที(จะถือ
ครอง, โอน และออกสกลุเงินบติคอยน ์และสกลุเงินครปิโตอื(นๆ ในนามของลกูคา้ในกลุ่มบริหารจดัการสินทรพัยใ์นปีนี#  ขณะที(โกลดแ์มน แซคส ์เตรียม
เปิดตวัธุรกิจซื #อขายบิตคอยนล์่วงหนา้ใหก้บัลูกคา้ภายในเดือนนี# โดยธุรกิจดงักล่าวจะเป็นส่วนหนึ(งของ "Global Markets" ซึ(งเป็นภาคส่วนธุรกิจใหญ่
ที(สุดของโกลดแ์มน แซคสเ์มื(อพิจารณาในแง่ของสินทรพัยแ์ละรายได ้ณ สิ #นปีงบการเงิน 2563  นอกจากนี# มาสเตอรก์ารด์ ผูใ้หบ้ริการบตัรเครดิตราย
ใหญ่ระดบัโลกเปิดเผยว่า ทางบริษัทมีแผนที(จะนาํเสนอการทาํธุรกรรมดว้ยสกุลเงินคริปโตบางสกุลบนแพลตฟอรม์ของบริษัทในปีนี#  นายริช รอสส ์
นกัวเิคราะหจ์ากบรษัิท Evercore ISI คาดการณว์า่ บติคอยนย์งัคงอยู่ในสถานะที(แข็งแกรง่มาก และมีแนวโนม้พุ่งขึ #นแตะระดบั 75,000 ดอลลาร ์

 

 

ท ี3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์( 15 มี.ค. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   35.1%** 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   33.8%** 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนก.พ.   35.0% 2.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม (Empire State Index)   14.6 12.1 

วนัองัคารที( 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื(อมั(นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   72.0 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื(อมั(นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0 71.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื#นฐานเดือนก.พ.   0.2% 5.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   -0.5% 5.3% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนก.พ.   75.4% 75.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3% 0.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที(อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   84 84 

วนัพธุที( 17 มี.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.พ.   1.72M 1.88M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ(มสรา้งบา้นเดือนก.พ.   1.56M 1.58M 

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ#ามนัรายสปัดาห ์   - 13.8M 

วนัพฤหสับดีที( 18 มี.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี #ยนโยบาย (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบี #ย   -0.10% -0.10% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   23.9 23.1 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   700K 712K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี #นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.5% 

วนัศกุรที์( 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี(ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี #ยนโยบายของบีโอเจ(BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.8% 1.4% 

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

*ที(มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที( 12 มีนาคม 2564 ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


