
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,743  1,759  1,776 

สรุป   เชา้นี �ราคาทองคาํฟื�นจากระดับตํ�าสุดบริเวณ 1,731 ดอลลารต์่อออนซ ์ขึ �นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,739 ดอลลารต์่อออนซ ์ รบัแรงหนุนหลังความตึงเครียด
ระหว่างประเทศเพิ�มขึ �นต่อเนื�องในช่วงนี � ซึ�งล่าสดุเชา้วนันี � เจา้หนา้ที�เกาหลีใต ้ ญี�ปุ่ น และสหรฐั  ระบุตรงกันวา่  เกาหลีเหนือไดย้ิงจรวดอย่างนอ้ย 2 ลกูซึ�งเจา้หนา้ที�ญี�ปุ่ น
คาดการณว์่าอาจเป็นขีปนาวธุ(ballistic missiles) ซึ�งถือเป็นการทดสอบขีปนาวธุเป็นครั�งแรกนบัตั�งแตป่ระธานาธิบดีโจไบเดนของสหรฐัเขา้รบัตาํแหน่งในเดือนมกราคมที�
ผ่านมา  ส่วนทางดา้นความสมัพนัธส์หรฐั-จีนยงัคงยํ�าแย่ หลงัจาก.ล.ต.สหรฐัเริ�มใชม้าตรการเปิดช่องถอดบริษัทจีนออกจากตลาดหุน้สหรฐัแลว้ หากเห็นว่า บริษัทจีนไม่
ปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของสหรฐั  อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํปรบัขึ �นไดไ้ม่ไกล ถกูขายสลบัออกมาเป็นระยะ รบัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร ์เนื�องจากนักลงทนุมองว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะฟื�นไดด้ีกวา่ฝั� งยโุรป ซึ�งขณะนี�ยโุรปกาํลงัเผชิญปัญหาโควิด-19ระบาดระลอก 3ทาํใหห้ลายประเทศยโุรปตอ้งขยาย
เวลาล็อคดาวนอ์อกไป  ขณะที�ทางดา้น"ไบเดน"ปธน.สหรฐั เตรยีม เปิดเผยแผนโครงสรา้งพื �นฐานหลายลา้นลา้นดอลลารส์ปัดาหห์นา้ จงึกระตุน้แรงซื �อดอลลาร ์และสกัด
ชว่งบวกของราคาทองคาํ ทาํใหร้าคายงัแกว่งตวัในกรอบตามข่าวที�เขา้มากระทบ จงึแนะนาํติดตามข่าวสารอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาพยายาม
ทรงตวัเคลื�อนไหวในกรอบ หากรกัษาระดบัไดท้าํใหร้าคามีโอกาสขึ �นไปทดสอบแนวตา้นในโซน 1,737-1,743 ดอลลารต์่อออนซ ์แสดงถึงแรงเขา้ซื �อในระยะสั�น หากยืนได้
แข็งแกรง่มีโอกาสปรบัตวัขึ �นไปทดสอบ แนวตา้นถัดไป 1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสูงสดุเดือนมี.ค.) ขณะที�แนวรบันั�นอยู่ในบริเวณ 1,724-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ เปิดสถานะซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,724-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั�งนี � 
อาจพิจารณาแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่่านแนวตา้นที� 1,737-1,743 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากผ่านไดถื้อสถานะซื �อตอ่ 
 

                   บร ิเวณ 1,724-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่

ห ลุด  แ น ะนําเข ้าซ ื)อ  เพ ื+อ ท ําก ําไร ร ะยะสั)น จากการ แ กว่งตัว  

ท ั)งนี ) สามารถทยอยแบ่งปิดสถานะซ ื)อทาํกาํไร หากราคาดดีตัว

ข ึ )นไม่ผ่านบร ิเวณแนวต้าน 1,737-1,743 ดอลลารต์่อออนซ  ์

 

25 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
25/03/2564 11:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.10 1,734.61 0.51 0.03 

Spot Silver ($) 25.08 25.08 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 31.00 31.11 0.11 0.35 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,450 25,550 100 0.39 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.14 63.52 -0.62 -0.97 

ดชันดีอลลาร ์ 92.58 92.54 -0.04 -0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1811 1.1822 0.00 0.09 

ที+มา : Aspen 

 



 

 

 (+) เกาหลีเหนือยงิข ีปนาวุธตกในน่านนํ)าญี+ปุ่ น รฐับาลญี�ปุ่ นแสดงความไม่พอใจ ต่อการที�เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุ 2 ลกู ไปตกลงในน่านนํ�าซึ�งถือ
เป็นเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ สาํนกัข่าวตา่งประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้เมื�อวนัที� 25 มี.ค. ว่าสาํนกังานคณะเสนาธิการทหารร่วมของ
เกาหลีใต ้ออกแถลงการณ์เมื�อวนัพฤหสับดี ว่าเกาหลีเหนือยิง "วตัถุยังไม่ทราบประเภท" จาํนวน 2 ลูก ออกจากฐานที�จงัหวดัฮัมกย็องใต ้ที�อยู่ทาง
ตะวนัออกของประเทศ และวตัถุดงักล่าวตกลงในทะเลตะวนัออก เมื�อช่วงเชา้ของวนัพฤหสับดีตามเวลาทอ้งถิ�น ขณะที�ประธานาบดีมนุ แจ-อิน เรียก
ประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั�นคงแห่งชาติ ท่ามกลางรายงานวา่ วตัถุที�ว่านั�นคือขีปนาวธุตดิหวัรบ ซึ�งจะถือเป็นการละเมิดมาตรการควํ�าบาตรของ
คณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติ ( ยเูอ็นเอสซี ) และความเคลื�อนไหวทางทหารของรฐับาลเปียงยางในครั�งนี � เกิดขึ �นหลงัการยิงขีปนาวธุร่อน 
2 ลูก ตกลงในทะเลเหลือง เมื�อวนัที� 21 มี.ค. ที�ผ่านมา ซึ�งการทดสอบขีปนาวุธร่อนไม่ถือว่าละเมิดมติของยูเอ็นเอสซี  ดา้นรัฐบาลวอชิงตันของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ ต่อการทดสอบขีปนาวุธครั�งล่าสุดของเกาหลีเหนือ หลังไบเดนใหค้วามเห็นเกี�ยวกับ
เหตกุารณเ์มื�อวนัที� 21 มี.ค. ซึ�งเป็นการทดสอบอาวธุครั�งแรกของเกาหลีเหนือ นบัตั�งแต่เขารบัตาํแหน่งผูน้าํสหรฐั เมื�อวนัที� 20 ม.ค. ที�ผ่านมา เพียงว่า 
"ไม่ใช่เรื�องผิดปกติ" เนื�องจากไม่ไดล้ะเมิดข้อบังคับของยูเอ็นเอสซี อย่างไรก็ตาม นายกรฐัมนตรีโยชิฮิเดะ ซึงะ ผูน้าํญี�ปุ่ น แถลงประณามการยิง
ขีปนาวธุของเกาหลีเหนือในครั�งนี � ซึ�งเป็นการยิงขีปนาวธุติดหวัรบครั�งแรก นบัตั�งแต่เดือนมี.ค. ปีที�แลว้ ว่าเป็นภยัคกุคามต่อสนัติภาพและเสถียรภาพ
ของญี�ปุ่ น และภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเป็นการฝ่าฝืนมตขิองยูเอ็นเอสซีอย่างชดัเจน โดยขีปนาวธุทั�งสองลูกเดินทางไปไดไ้กลเป็น
ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร แลว้ตกลงในทะเลที�ถือเป็นเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของญี�ปุ่ น 

 (+) เยอรมนีกลับลํายกเลิกแผนล็อกดาวน ์ช ่วงอ ีสเตอร  ์ เมื�อวานนี�นายกรฐัมนตรีอังเกลา แมรเ์คิล ของเยอรมนียกเลิกแผนล็อกดาวน์ในช่วง
เทศกาลอีสเตอร ์ทา่มกลางกระแสวจิารณจ์ากผูเ้ชี�ยวชาญและเจา้หนา้ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าว แผนการดงักล่าวกาํหนดใหเ้ยอรมนีอยู่ภายใต้
การล็อกดาวนอ์ย่างเขม้งวดในช่วงวนัหยุดเทศกาลอีสเตอร ์ซึ�งรา้นคา้และโบสถท์ั�งหมดจะปิดตั�งแต่วนัที� 1-5 เม.ย.  เธอกล่าวว่า "เราตอ้งพยายาม
ชะลอการระบาดระลอก 3 ของโควดิ-19 อย่างไรก็ตาม นั�นเป็นความผิดพลาด ในทา้ยที�สดุ ดฉินัเป็นผูร้บัผิดชอบ" 

 (+)  "แอสตร้าเซนเนก้า" เผยวัคซ ีนโควดิมีประสิทธ ิภาพ 76% ลดจากข้อมูลคร ั)งก่อน บริษัทแอสตรา้เซนเนกา้เปิดเผยผลการทดลองวคัซีนตา้น
โรคโควิด-19 ฉบบัอปัเดตใหม่เมื�อวานนี� หลงัจากที�ถูกสหรฐัวิพากษว์ิจารณว์า่บรษัิทใชข้อ้มลูเก่าในการเปิดเผยผลการทดลองก่อนหนา้นี� แอสตรา้เซน
เนกา้ระบใุนผลการทดลองที�เปิดเผยออกมาล่าสดุวา่ วคัซีนที�บรษัิทพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ็อกซฟ์อรด์มีประสิทธิภาพ 76% ในการปอ้งกนัการติด
เชื �อแบบมีอาการ ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกบัระดบัจากขอ้มลูที�เปิดเผยออกมาเมื�อวนัจนัทรซ์ึ�งแอสตรา้เซนเนกา้ระบวุ่า วคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของบริษัทมี
ประสิทธิภาพในการปอ้งกนัการตดิเชื �อแบบมีอาการได ้79% 

 (-)  " เยล เลน "  ช ี)แ บ งก ์สห ร ัฐมีสถาน ะแ ข ็งแ ก ร ่ง สามาร ถจ่ายปั น ผล-ซ ื)อ ห ุ้น คืน ได้ นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แถลงต่อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจาํวุฒิสภาเมื�อคืนนี� (24 มี.ค.) ว่า ธนาคารพาณิชยข์องสหรฐัมีสถานะที�แข็งแกร่งเพียงพอที�จะไดร้บัอนุญาตให้
จ่ายเงินปันผลและซื �อหุน้คืน โดยมมุมองดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็วา่ นางเยลเลนมีความเชื�อมั�นมากขึ �นวา่เศรษฐกิจจะฟื�นตวัจากการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 ในระหวา่งการแถลงครั�งนี � นายเชอรร์อด บราวน ์ประธานคณะกรรมาธิการการธนาคารประจาํวฒุิสภาไดต้ั�งคาํถามว่า นางเยลเลนคดัคา้น
การที�ธนาคารพาณิชยจ์ะจ่ายเงินปันผลและซื �อหุน้คืนหรือไม่ ซึ�งนางเยลเลนกล่าวว่า ก่อนหนา้นี�เธอคดัคา้น แต่ขณะนี�เธอมองว่าสถาบนัการเงินของ
สหรฐัมีสถานะที�แข็งแกร่งมากขึ �น และ "มีความสามารถในระดบัหนึ�ง" ที�จะดาํเนินการตามกฎระเบียบ เพื�อที�จะจ่ายเงินปันผลใหก้บับรรดาผูถื้อหุน้ได้
อีกครั�ง 

 (-)  "พาวเวล" ไม่กังวลบอนดย์ีลดส์หร ัฐพ ุ่ง ช ี)สะท้อนความเช ื+อมั+นต่อ เศรษฐกิจ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ได้
แสดงวิสยัทศันท์างเศรษฐกิจต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจาํวฒุิสภาเมื�อคืนนี� (24 มี.ค.) โดยกล่าววา่ เขาไม่รูส้ึกกงัวลเกี�ยวกบัการดีดตวัขึ �น
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาว เนื�องจากสถานการณ์ดงักล่าวกาํลงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัลงทนุมีมุมมองที�ดีขึ �นต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ  "การ
ปรบัตวัขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรเป็นการสะทอ้นถงึข่าวดีเกี�ยวกบัการฉีดวคัซีน และเศรษฐกิจที�ขยายตวัอย่างแข็งแกรง่" นายพาวเวลกล่าว 

 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

วนัจนัทรที์� 22 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.   6.22M** 6.69M 

วนัองัคารที� 23 มี.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.พ.   775K** 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   17** 14 

วนัพธุที� 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มตดิอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50%** 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   66.6** 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   50.8** 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   62.4** 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   48.8** 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   57.9** 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   56.8** 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.พ.      -1.1%** 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   59.0** 58.6 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   60.0** 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   1.9M** 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที� 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 วนัที� 1 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 4/2020   4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   727K 770K 

วนัศกุรที์� 26 มี.ค. ทั�งวนั ยโุรป Euro Summit   - - 

 วนัที� 2 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีค่าใชจ่้ายเพื�อการบรโิภคส่วนบุคคล(Core PCE)   0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การบรโิภคส่วนบคุคลเดือนก.พ.   -6.9% 10.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.พ.   -0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจากUoM   83.6 83.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 12 มีนาคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


