
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,745  1,759  1,776 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัลง รบัแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลารท์ะยานขึ #นสู่ระดับสูงสุดรอบ 4 เดือน จากขอ้มูล
เศรษฐกิจอนัแข็งแกร่งของสหรฐั  โดยวานนี# ตวัเลขผูยื้-นขอสวสัดกิารว่างงานครั#งแรกลดลงสู่ระดบั 684,000 รายในสปัดาหที์-แลว้ ซึ-งเป็นระดบัต ํ-าสุดในรอบ 1 
ปี นบัตั#งแตเ่ดือนมีนาคมปีที-แลว้ และตวัเลขผูยื้-นขอสวสัดิการว่างงานในสหรฐัอยู่ต ํ-ากวา่ระดบั 700,000 ราย นบัเป็นครั#งแรกตั#งแต่เกิดการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19  ประกอบกับ สหรฐัทบทวนปรบัเพิ-ม GDP เล็กนอ้ยสู่ 4.3% ในไตรมาส 4/2020 ซึ-งเพิ-มจากตวัเลขก่อนหนา้ที- 4.1% ส่วนใหญ่เพราะการลงทนุทาง
ธุรกิจที-สูงขึ #น นอกจากมมุมองเศรษฐกิจในเชิงบวกที-หนนุดอลลารแ์ลว้ ยงักระตุน้แรงซื #อสินทรพัยเ์สี-ยง หนนุตลาดหุน้เอเชียเชา้นี#ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัซึ-ง
ปรบัขึ #นเมื-อคืนที-ผ่านมา ขณะที- ดชันีความผันผวน CBOE Volatility Index (VIX) ซึ-งเป็นมาตรวดัความวิตกของนักลงทุนลดลงตํ-ากว่าระดบั 20 จุดอีกครั#ง 
สะทอ้น sentiment เชิงบวกตอ่การลงทนุสินทรพัยเ์สี-ยง ซึ-งบั-นทอนแรงซื #อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  จงึแนะนาํตดิตามตวัเลขเศรษฐกิจในระยะนี# เพื-อ
ชี #นาํตลาดเพิ-มเติม โดยวนันี# สหรฐัจะเปิดเผย ดชันีราคาการใชจ่้ายเพื-อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนก.พ., รายไดแ้ละการใชจ่้ายส่วนบุคคลเดือนก.พ., 
ดชันีความเชื-อมั-นผูบ้ริโภคเดือนมี.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากวนันี#ราคาไม่หลุด 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจ
เกิดแรงซื #อเขา้พยงุใหป้รบัตวัขึ #นสู่โซน 1,737-1,745 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํซื #อเมื-อเกิดการอ่อนตวัลงมาใกลบ้รเิวณ 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หาก
หลดุ 1,707 ดอลลารต์อ่ออนซล์งมาใหต้ดัขาดทนุเพื-อลดความเสี-ยง 
 

                    เข ้าซ ื�อขายเพ ื�อ เก็งก ําไรระยะสั�น จากการแกว่งตัว 

ซ ื�อหากราคาไม่หลุดบร ิเวณแนวร ับ 1,717-1,707 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ 

หากราคาทองคาํไม่สามารถยนืเหนือบร ิเวณ 1,737-1,745 ดอลลาร ์

ต ่อออนซไ์ด้ ให ้ทยอยปิดสถานะซื�อเพ ื�อทาํกาํไรบางส่วน  

 
 

26 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
26/03/2564 11:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,728.75 1,725.20 -3.55 -0.21 

Spot Silver ($) 25.13 25.06 -0.07 -0.28 

เงนิบาท (฿/$) 31.15 31.15 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,550 25,500 -50 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 61.80 62.42 0.62 1.00 

ดชันดีอลลาร ์ 92.85 92.77 -0.08 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.1771 1.1777 0.00 0.05 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) "ไบ เดน" ลั�น ไม่ปล่อยจีนแซงหน้าเป็นผู้น ําโลก เล็งเช ิญชาติพ ันธมิตรร ่วมหาร ือ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นาํสหรฐัไดแ้ถลงข่าวต่อ
สื-อมวลชนที-ทาํเนียบขาวเมื-อวานนี# โดยใหค้าํมั-นว่าจะทุ่มงบประมาณใหม้ากกว่าจีนในดา้นการพฒันานวตักรรมและโครงสรา้งพื#นฐาน เพื-อไม่ใหจี้น
กา้วขึ #นมาเป็นประเทศผูน้าํที-ทรงอาํนาจอนัดบัหนึ-งของโลกแทนสหรฐั "ผมคิดว่าเราจะตอ้งแข่งขนักบัจีนอย่างหนัก ที-ผ่านมารฐับาลจีนตั#งเป้าหมาย
ใหญ่ว่าจะก้าวขึ #นมาเป็นประเทศผู้นาํอันดบัหนึ-งของโลก ร ํ-ารวยที-สุดในโลก และมีอาํนาจมากที-สุดในโลก แต่รบัรองไดว้่าจะไม่เกิดในสมัยผมแน่ 
เพราะสหรฐัเองก็จะเตบิโตและขยายอิทธิพลเช่นกนั" ปธน.ไบเดนกล่าว อย่างไรก็ดี แมว้า่แถลงข่าวดงักล่าวจะเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการครั#งแรก
นบัตั#งแต่ที-ปธน.ไบเดนเขา้รบัตาํแหน่ง แต่ปธน.ไบเดนก็ไม่ไดเ้ปิดเผยว่าการพิจารณาคงอตัราภาษีนาํเขา้สาํหรบัสินคา้ที-ส่งมาจากจีน หรือการแบน
สินคา้ที-ผลิตจากการบงัคบัใชแ้รงงานในเขตซนิเจียงนั#น มีแนวโนม้วา่จะเกิดขึ #นมากกวา่ช่วงก่อนที-เขาจะเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่ 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเท ียบเยน หลังบอนดย์ลีดส์หร ัฐเพ ิ�มข ึ�น  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึ #นบรเิวณกรอบล่างของ 109 เยน เนื-องจากการที-อตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัปรบัตวัขึ #น ทาํใหเ้ทรดเดอรเ์ขา้ซื #อเงินดอลลารเ์มื-อส่วนตา่งอตัราดอกเบี #ยระหวา่งสหรฐักบัญี-ปุ่ นเพิ-มมากขึ #น สาํนกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ณ เที-ยงวนันี#ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื-อนไหวที- 109.23-109.24 เยน เทียบกบั 109.13-109.23 เยนที-ตลาดนิวยอรก์ และ 109.08-
109.09 เยนที-ตลาดโตเกียวเมื-อเวลา 17.00 น.ของเมื-อวานนี# 

 (-) สหร ัฐทบทวนปรับเพ ิ�มจีด ีพ ีเล็กน้อยสู่ 4.3% ใน Q4 เศรษฐกิจสหรฐัขยายตวัในไตรมาส 4 ที-ระดบัรายปี 4.3% ซึ-งไดร้บัการทบทวนปรบัแลว้
และสูงกว่ารายงานก่อนหนา้เล็กนอ้ย และคาดว่าการเตบิโตจะรวดเรว็ยิ-งขึ #นในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ ตวัเลขที-ไดร้บัการทบทวนปรบัแลว้ของรฐับาล
แสดงวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไดร้บัการทบทวนปรบัขึ #นจากตวัเลขก่อนหนา้ ที- 4.1% ส่วนใหญ่เพราะการลงทนุทางธุรกิจที-สงูขึ #น 
ดเูหมือนวา่เศรษฐกิจสหรฐัจะปรบัตวัเรว็ขึ #นอีกครั#งหลงัชะลอตวัในช่วงสิ #นปีหลงัการระบาดระดบัสูงเป็นประวตักิารณข์องโควิด-19 นกัเศรษฐศาสตรใ์น
ผลสาํรวจของดาวโจนสแ์ละวอลลส์ตรีทเจอรน์ลัคาดวา่ จีดีพีจะเตบิโตที-อตัรา 4.9% ในฤดใูบไมผ้ลิและ 7% ในฤดรูอ้น 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวกตามดาวโจนส ์ร ับแนวโน้มเศรษฐกิจฟื� นตัว  ตลาดหุน้เอเชียเปิดเชา้บวกตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ที-ปิดบวกเมื-อคืนนี# (25 มี.ค.) หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานลดลงแตะระดบัต ํ-าสุดนบัตั#งแต่เดือนมี.ค. 2563 ซึ-งช่วยใหน้กัลงทนุมี
มมุมองเป็นบวกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจ และเป็นปัจจยัหนนุแรงซื #อหุน้กลุ่มที-คาดวา่จะไดป้ระโยชนจ์ากการฟื#นตวัของเศรษฐกิจ ดชันี SSE Composite 
ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี#ที- 3,373.32 จุด เพิ-มขึ #น 9.73 จุด หรือ +0.29%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี-ปุ่ นเปิดวนันี#ที- 29,068.52 จุด เพิ-มขึ #น 338.64 จุด 
หรือ +1.18% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี#ที- 28,043.65 จดุ เพิ-มขึ #น 144.04 จดุ หรือ +0.52%  

 (-) ดัชนีความเช ื�อมั�นผู้บร ิโภคเกาหลีใต้ในมี.ค.ปร ับสู่เช ิงบวกเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่เก ิดโรคระบาด ดชันีความเชื-อมั-นของผูบ้ริโภคเกาหลีใต้
พลิกสู่เชิงบวกเป็นครั#งแรกนับตั#งแต่เกิดโรคระบาดเมื-อตน้ปีที-ผ่านมา ซึ-งเพิ-มเติมต่อสัญญาณที-ว่า เศรษฐกิจมีแนวโนม้ฟื#นตวัอย่างแข็งแกร่งในปีนี#  
วนันี #ธนาคารกลางเกาหลีใต ้(BOK) ระบวุา่ ดชันีความเชื-อมั-นผูบ้รโิภคปรบัขึ #น 3.1 จดุ สู่ 100.5 ในเดือนมี.ค. ซึ-งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั#งแต่เดือนม.ค.ปีที-
ผ่านมา ตัวเลขเหนือระดับ 100 บ่งชี #ว่า ทัศนะบวกมากกว่าทัศนะลบ  ความเชื-อมั-นที-ดีขึ #นมีขึ #นขณะที-เกาหลีใตเ้ริ-มฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 แก่
ประชาชนในช่วงปลายเดือนก.พ. ขณะที-สามารถคุมจาํนวนผูต้ิดเชื #อรายวนัใหอ้ยู่ต ํ-ากว่า 500 คนนับตั#งแต่ตน้เดือนนี# ประธานาธิบดีมูน แจ-อินของ
เกาหลีใตแ้ละนายลี จู-ยอล ผูว้่าการธนาคารกลางเกาหลีใตร้ะบใุนสปัดาหนี์#ว่า เศรษฐกิจเกาหลีใตอ้าจจะขยายตวัมากกวา่ที-คาดการณไ์วก่้อนหนา้นี#
จากแรงหนนุของการเตบิโตดา้นการส่งออก 

 (-) ‘บิล เกตส’์ช ี�วัคซ ีนช่วยโลกกลับมาปกติภายใน‘สิ�นปี  65’  บิล เกตส ์ผูร้่วมก่อตั#งไมโครซอฟท ์ใหส้ัมภาษณ์หนังสือพิมพG์azeta Wyborcza 
และสถานีโทรทศันT์VN24 ของโปแลนด ์ระบุว่า การระบาดของโควิด-19 เป็นโศกนาฏกรรมที-ไม่น่าเชื-อ ข่าวดีเพียงอย่างเดียวคือการเขา้ถึงวคัซีน 
“ภายในสิ #นปี 2565 โดยพื#นฐานแลว้เราควรจะกลับไปเป็นปกติไดอ้ย่างสมบูรณ์” อดีตประธานไมโครซอฟทก์ล่าว เกตส ์อภิมหาเศรษฐีผูล้าออกจาก
ตาํแหน่งประธานไมโครซอฟทค์อรป์ในปี 2557 ใหค้าํมั-นว่ามูลนิธิบิลและเมอลินดา เกตส ์จะร่วมรบัมือการระบาดของโควิด-19 ทั-วโลก อย่างนอ้ย 
1.75 พันล้านดอลลารซ์ึ-งรวมถึงการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนบางราย การวินิจฉัยและรกัษาโรค ทั#งนี # โครงการวคัซีนโคแวกซที์-องคก์ารอนามัยโลก 
(ดบัเบลิยเูอชโอ) พนัธมิตรโลกเพื-อวคัซีนและการสรา้งภมูิคุม้กนั (จีเอวีไอ) ตั#งเปา้หาวคัซีนใหป้ระเทศรายไดต้ ํ-าใหไ้ด ้2 พนัลา้นโดสภายในสิ #นปีนี# 
 

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   4.3%** 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   684K** 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.   -7.3% 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 ้

 
 


