
 

 

 

 

   

1,738  1,719  1,707 

 1,759  1,776  1,787 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �แกว่งตวัในกรอบ 1,745.90-1,755.33 ดอลลารต่์อออนซ ์ รบัแรงหนุนจากการอ่อนค่าลงของสกลุเงินดอลลาร ์ขานรบัผลการประชุมของธนาคาร
กลางสหรฐั(เฟด) ประจาํวันที4 16-17 มี.ค. ซึ4งคงจุดยืนนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลาย (Dovish) โดยเฉพาะ Dot Plot สะทอ้นว่า “อตัราดอกเบี �ยของเฟดจะอยู่ใกลศ้นูยไ์ปจนถึงปี 
2566” ซึ4งแม ้Dot Plot  รอบนี �จะมีเจา้หนา้ที4เฟด 7 รายคาดการณถ์งึการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยอย่างนอ้ย 0.25% ในปี 2566 ซึ4งเพิ4มขึ �นจากจาํนวน 5 รายใน Dot plot ฉบบัก่อนใน
เดือนธ.ค.ปี 2563 แต่ยงัไม่มากพอจะเปลี4ยน Median ของการคาดการณ ์ นอกจากนี � ทองคาํไดร้บัแรงหนนุจาก ค่าเงินยโูรฟื�นตวัขึ �นจากระดบัตํ4าสดุของสปัดาหนี์ �บริเวณ 1.1882   
ยูโร/ดอลลาร ์ขึ �นมาทดสอบระดับสูงสุดในระหว่างการซื �อขายเช้านี �บริเวณ 1.1988 ยูโร/ดอลลาร ์หลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุเมื4อวานนี �ว่า องค์การอนามัยโลก
พิจารณาว่า ประโยชนข์องวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca มีมากกว่าความเสี4ยง และแนะนาํใหฉี้ดวคัซีนชนิดดังกล่าวต่อไป (ก่อนหนา้นี �เกิดความวิตกเกี4ยวกบัความ
ผิดปกติในเลือดของผูที้4ไดร้บัวคัซีนของ AstraZeneca ส่งผลใหป้ระเทศกว่า 10 แห่งในยุโรประงบัการใชว้ัคซีนดังกล่าว เพิ4มความวิตกเกี4ยวกับการฟื�นของเศรษฐกิจฝั4 งยโุรปซึ4ง
กดดนัใหย้โูรเคลื4อนไหวในทิศทางอ่อนค่า)  อย่างไรก็ดี แนะนาํติดตามความคืบหนา้ต่อไป โดยวนันี �ตามเวลาทอ้งถิ4น สาํนกังานยายโุรป (EMA) จะมีการเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ประเด็นนี �เพิ4มเติม นอกจากนี � วนันี �จะมีการประชมุธนาคารกลางองักฤษ (BOE) รวมถงึการเปิดเผยผลสาํรวจแนวโนม้ธรุกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน
รายสปัดาห ์ และดัชนีชี �นาํเศรษฐกิจจาก CB  แนะนาํติดตามข่าวสารพรอ้มติดตามความเคลื4อนไหวของดอลลารแ์ละราคาทองคาํอย่างใกลชิ้ดเช่นเดิม  ดา้นปัจจัยทางเทคนิค
ประเมินว่า ราคาทองคาํวานนี �สรา้งระดบัระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้อย่างต่อเนื4อง เมื4อราคาขยบัขึ �นมีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาไม่มาก หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที4 
1,759 ดอลลารต่์อออนซ ์(ระดับสงูสดุของเดือนมี.ค.) ถา้ผ่านไดม้ีแนวตา้นถัดไป 1,776 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากไม่ผ่าน ประเมินแนวรบัโซน 1,738-1,719 ดอลลารต่์อออนซ ์
แนะนาํเขา้รอซื �อหากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,738-1,719 ดอลลารต่์อออนซ ์(ตดัหากหลดุ 1,707 ดอลลารต่์อออนซ)์ และใหท้ยอยขายทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไป
ทดสอบบรเิวณแนวตา้น 1,759-1,776 ดอลลารต่์อออนซ ์ขณะที4การไล่ซื �ออาจมีความเสี4ยงเพิ4มขึ �น 

                   ร าค ายั งมี โอ ก าส ที� จ ะท ด ส อ บ แ น ว ต้ าน 
1,759 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์ ห ากไม่สามารถผ่านได้ให ้แ บ่ง
ขายท ําก ําไร  อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่าน ประเมินแนวร ับท ี� 
1,738-1,719 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
 

18 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18/03/2564 11:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,749.16 1,747.89 -1.27 -0.07 

Spot Silver ($) 26.37 26.40 0.03 0.11 

เงนิบาท (฿/$) 30.69 30.76 0.07 0.23 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,300 25,500 200 0.79 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.75 67.52 -0.23 -0.34 

ดชันดีอลลาร ์ 91.38 91.51 0.13 0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.1986 1.1957 0.00 -0.24 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) เกาหลีเหนือเหน็บสหรัฐความพยายามติดต่อ เป็น"เล่ห เ์หลี�ยมชัCนต ํ�า"   วนันี�นักการทตูระดบัสูงของเกาหลีเหนือยอมรบัว่า สหรฐัพยายาม
รเิริ4มการติดต่อเมื4อไม่นานมานี� แต่เสียดสีว่า ความพยายามดงักล่าวเป็น "เล่หเ์หลี4ยมชั�นต ํ4า" ที4ไม่มีวนัไดร้บัการตอบกลบัจนกวา่สหรฐัยกเลิกนโยบาย
มุ่งรา้ย  แถลงการณ์ของนางโจ ซอน ฮุย รมช.ต่างประเทศเกาหลีเหนือปฏิเสธอย่างเป็นทางการครั�งแรกต่อการติดต่อในเบื �องตน้ของคณะบริหารชุด
ใหม่ภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีโจ ไบเดนซึ4งขึ �นสู่อาํนาจในเดือนม.ค.   ความเคลื4อนไหวนี�มีขึ �นในขณะที4นายแอนโทนี บลินเคน รมว.ต่างประเทศ
สหรฐัเดนิทางเยือนเกาหลีใตพ้รอ้มกบันายลอยด ์ออสตนิ รมว.สหรฐัในการเยือนตา่งประเทศครั�งแรกของสมาชิกระดบัสูงของคณะบรหิารของปธน.ไบ
เดน สาํนักข่าว KCNA รายงานว่า นางโชระบุว่า ความพยายามในการติดต่อดังกล่าวดาํเนินการผ่านการส่งอีเมลและข้อความทางโทรศัพทผ์่าน
เสน้ทางตา่งๆ ซึ4งรวมถงึประเทศที4สาม 

 (-) "ฟิทช"์ปร ับเพ ิ�มคาดการณจ์ีด ีพ ีโลกสู่ 6.1% ในปี 2021 จาก 5.3% คาดการณใ์หม่ที4เผยแพรโ่ดยฟิทช ์เรตติ �งส ์ซึ4งเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื4อถือ เมื4อวานนี�ระบุว่า คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 6.1% ในปี 2021 ซึ4งปรบัขึ �นจากคาดการณ์เมื4อเดือนธ.ค.ปีที4ผ่านมาที4 5.3% นายไบรอนั 
โควตนั หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรข์องฟิทชแ์สดงความเหน็เกี4ยวกบัแนวโนม้ที4ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของโลกจะปรบัขึ �น 2.5% ในช่วง
สิ �นปีนี�เมื4อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด โดยระบุว่า "โรคระบาดยงัไม่สิ �นสุด แต่ดเูหมือนวา่เราไดเ้ขา้สู่ระยะสุดทา้ยของวิกฤตการณท์างเศรษฐกิจ
แลว้" คาดการณเ์ศรษฐกิจสหรฐัไดร้บัการทบทวนปรบัขึ �นสู่ 6.2% ซึ4งส่วนใหญ่ไดร้บัแรงหนนุจากมาตรการกระตุน้วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์จีดีพีจีน
มีแนวโนม้ทะยานขึ �น 8.4% ขณะที4การประมาณการของยูโรโซนยงัคงไม่เปลี4ยนแปลงที4การเติบโต 4.7% อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณใ์นสหภาพ
ยโุรป (EU) จะดีขึ �นอย่างมากในปีหนา้ หลงักองทนุเพื4อการฟื�นฟ ูNext Generation EU จดัหาการกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ่ 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดเช้าบวก ขานรับเฟดเพ ิ�มคาดการณเ์ศรษฐกิจสหรัฐ ตลาดหุน้เอเชียเปิดในแดนบวกเชา้วนันี� ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที4ปิดพุ่งขึ �นทาํนิวไฮเมื4อคืนนี� หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัเพิ4มตวัเลขคาดการณเ์ศรษฐกิจสหรฐั พรอ้มส่งสญัญาณวา่จะ
ไม่ปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยจนถึงปี 2566 นอกจากนี� ตลาดยังไดแ้รงหนุนจากการที4นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดยืนยันว่า เฟดจะเดินหน้าใช้
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่อไป ซึ4งรวมถึงการซื �อพนัธบตัรรฐับาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิด
วนันี�ที4 3,449.64 จุด เพิ4มขึ �น 4.09 จุด หรือ +0.12%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี4ปุ่ นเปิดวนันี�ที4 30,148.48 จุด เพิ4มขึ �น 234.15 จุด หรือ +0.78% 
และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี�ที4 29,317.61 จดุ เพิ4มขึ �น 283.49 จดุ หรือ +0.98% 

 (-) มอร แ์กนสแตนลีย ์ไฟเข ียวลูกค้ากลุ่ม wealth ลงทุนกองทุนบิตคอยน ์  ธนาคารเพื4อการลงทนุ มอรแ์กนสแตนลีย ์เป็นธนาคารขนาดใหญ่
แห่งแรกของสหรฐัอเมริกาที4ใหบ้ริการลูกคา้กลุ่มมั4งคั4งเขา้ถึงกองทนุบิตคอยน ์ ธนาคารเพื4อการลงทนุ มอรแ์กนสแตนลีย ์ไดแ้จง้กบัที4ปรกึษาทางการ
เงินเมื4อวนัพุธในบนัทกึภายในว่า กาํลงัเปิดตวัการเขา้ถึงกองทนุ 3 แหง่ที4ลงทนุในบิตคอยนซ์ึ4งการเคลื4อนไหวในครั�งนี � เป็นการตอบสนองการเรียกรอ้ง
ของลูกคา้ หลังราคาบิตคอยนป์รบัขึ �นมาอย่างรุนแรงนบัตั�งแต่ตน้ปีมานี� อย่างไรก็ตาม ธนาคารมอรแ์กนสแตนลีย ์อนุญาตใหลู้กคา้ที4มีฐานะร ํ4ารวย
เขา้ถึงสินทรพัยที์4มีความผันผวนเท่านั�น เพราะสินทรพัยนี์�เหมาะสาํหรบัผูที้4 "ยอมรบัความเสี4ยงเชิงรุก" ซึ4งลูกคา้จะตอ้งมีทรพัยส์ินอย่างนอ้ย 2 ลา้น
ดอลลารฝ์ากไวก้บัธนาคาร แตห่ากเป็นบริษัทดา้นการลงทนุ จะตอ้งมีสินทรพัยอ์ย่างนอ้ย 5 ลา้นดอลลารที์4ฝากอยู่กบัธนาคาร และบญัชีจะตอ้งมีอายุ
อย่างนอ้ย 6 เดือนขึ �นไป   อย่างไรก็ตาม มอรแ์กนสแตนลีย ์ไดจ้าํกดัการลงทนุบติคอยนไ์วส้งูสดุที4 2.5% ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิทั�งหมดของลกูคา้ 

 (+/-) WHO แนะนําใช้วัคซ ีนโควิด-19 ของ"AstraZeneca"ต่อ , ช ีCม ีประโยชน ์มากกว่าความเสี�ยง องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ระบุเมื4อวานนี�ว่า 
องคก์ารอนามัยโลกพิจารณาว่า ประโยชนข์องวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca มีมากกว่าความเสี4ยง และแนะนาํใหฉี้ดวคัซีนชนิดดงักล่าว
ตอ่ไป องคก์ารอนามยัโลกกาํหนดใหว้คัซีนของบริษัท AstraZeneca และมหาวทิยาลยัอ็อกซฟ์อรด์เป็นวคัซีนสาํหรบัการใชฉ้กุเฉินในเดือนที4ผ่านมา ซึ4ง
ขยายการเขา้ถึงวคัซีนที4มีราคาไม่แพงในประเทศที4กาํลงัพฒันา ประเทศกว่า 10 แห่งในยุโรประงบัการใชว้คัซีนดงักล่าวในสัปดาหนี์� ท่ามกลางความ
กงัวลต่างๆ สาํนักงานยายุโรป (EMA) ซึ4งจะเผยผลการตรวจสอบในวนันี�ตามเวลาทอ้งถิ4น ระบุว่ากาํลังตรวจสอบรายงานการเกิดความผิดปกติใน
เลือดของผูป่้วย 30 รายจากผูร้บัวคัซีนของ AstraZeneca จาํนวน 5 ลา้นคน โดยรวมแลว้มีการส่งมอบวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ทั�งหมด 45 ลา้นโดสทั4ว
ภมูิภาค 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัCงก่อน 

วนัจนัทรที์4 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 ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   17.4** 12.1 

วนัองัคารที4 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0** 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   76.6** 71.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนก.พ.   -2.7%** 5.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   -3.0%** 5.3% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนก.พ.   73.8%** 75.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -2.2%** 0.9% 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที4อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   82** 84 

วนัพธุที4 17 มี.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.พ.   1.68M** 1.88M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ4มสรา้งบา้นเดือนก.พ.   1.42M** 1.58M 

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   2.4M** 13.8M 

วนัพฤหสับดีที4 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   22.5 23.1 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   704K 712K 

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

วนัศกุรที์4 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี4ปุ่ 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, ** เป็นตวัเลขจรงิที4มีการประกาศออกมา 

*ที4มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที4 12 มีนาคม 2564 ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


