
 

 

 

 

   

1,699  1,687  1,676 

 1,721  1,736  1,749 

สรุป    ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัลงต่อ ทาํระดบัตํ�าสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้ไวบ้ริเวณ 1,704.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะแรงซื -อกลบัเขา้มายงัไม่มากนกั โดยราคา
ทองคาํถกูกดดนัจากการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลาร ์โดย Dollar Index ขยบัเขา้ใกล ้93 อีกครั-ง รบัแรงหนนุจากความหวงัการฟื-นตวัของเศรษฐกิจ หลงัขอ้มลูสหรฐัที�
เปิดเผยในระยะนี-คอ่นขา้งแขง็แกรง่ สะทอ้นไดจ้ากตวัเลขผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานในสปัดาหที์�ผา่นมาลดลงสู่ระดบัตํ�าสดุนบัตั-งแต่มีการระบาดของไวรสัโควิด-19 ใน
สหรฐั    อีกทั-ง นกัวิเคราะหค์าดการณว์่า กระทรวงแรงงานสหรฐัจะรายงานตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ -น 630,000 ตาํแหน่งในเดือนมี.ค. ขณะที�อตัรา
การว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 6.0%  นอกจากนี-  คาดว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐั จะยื�นเสนอรา่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมว่งเงิน
สงูถึง 3-4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ครอบคลมุถึงการลงทุนในโครงสรา้งพื -นฐาน และการตอบสนองอปุสงคข์องประชาชนภายในประเทศ ทั-งการลงทุนในการสรา้งถนน 
สะพาน ทางรถไฟ สถานีชารจ์แบตเตอรี�รถยนตไ์ฟฟ้า และเครือข่ายพลงังานแสงอาทิตย ์เพื�อปรบัปรุงขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจใหป้ธน.ไบเดน
พิจารณาในสปัดาหนี์ -  สง่ผลใหย้งัเห็นแรงขายคอ่นขา้งมากในตลาดทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาทองคาํเกิดแรงขายจนราคาอ่อนตวัลง แมว้า่จะมี
แรงซื -อใหดี้ดตวัขึ -นมาไดบ้า้ง แตห่ากมีแรงซื -อไมม่ากพอ ราคามีโอกาสออ่นตวัลงทดสอบแนวรบัโซน  1,703-1,699 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทั-งนี - ระยะสั-นประเมินแนวตา้น
โซนใกล ้1,717-1,721 ดอลลาร ์หากไม่สามารถผ่านไปได ้อาจเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาอ่อนตวัลงอีกครั-ง  แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ ขายระยะสั-นในบรเิวณ 1,717-
1,721 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ตดัขาดทุนสถานะขายหากผา่น 1,736 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ แต่หากราคาออ่นตวัลงใหพิ้จารณาบรเิวณ 1,703-1,699 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็น
จดุปิดสถานะขายเพื�อทาํกาํไรระยะสั-น 

                    พจิารณาโซน 1,717-1,721 ดอลลารต์่อออนซ ์

ในการเสี"ยงเปิดสถานะขาย โดยเข ้าซ ื*อคืนเมื"อราคาอ่อนตัว

ลงเข ้าใกล้แนวรับโซน 1,703-1,699 ดอลลารต์่อออนซ ์ซ ึ"งจะ

เป็นการเก็งกาํไรระยะสั*นเทา่นั*น 

 

30 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
30/03/2564 11:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,712.03 1,707.08 -4.95 -0.29 

Spot Silver ($) 24.63 24.58 -0.05 -0.20 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.21 0.02 0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,500 25,250 -250 -0.98 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 65.10 65.02 -0.08 -0.12 

ดชันดีอลลาร ์ 92.91 92.93 0.02 0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.1765 1.1763 0.00 -0.02 

ที"มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ทาํเนียบขาวเผย"ไบเดน"ไม่มีแผนประชุมกับ"คิม จอง อ ึน"   เมื�อวานนี-ทาํเนียบขาวระบวุ่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัไม่ไดมี้
ความประสงคที์�จะประชมุกับนายคิม จอง อึน ผูน้าํเกาหลีเหนือ  เมื�อไดร้บัคาํถามว่า แนวทางทางการทูตกบัเกาหลีเหนือของปธน.ไบเดนจะ
รวมถงึ "การประชมุกบัประธานคิม จอง อนึ" เช่นเดียวกบัที�อดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์เคยทาํหรอืไม่ นางเจน ซาคี โฆษกทาํเนียบขาวระบุ
ว่า "ดิฉันคิดว่าแนวทางของเขาจะค่อนขา้งแตกต่าง และนั�นไม่ใช่ความมุ่งหมายของเขา"  เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ -งตัวพิสัยใกลรุ้่นใหม่ใน
สปัดาหที์�ผ่านมา ซึ�งทาํใหส้หรฐัเรยีกประชมุคณะกรรมการควํ�าบาตรของคณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชมติ (UNSC) ซึ�งตาํหนิเรื�องการ
ทดสอบดงักล่าวหลงัจากนั-น 

 (-) ดอลลารแ์ตะระดับสูงสุดรอบ 1 ปีเท ียบเยนขณะวิตกเงนิ เฟ้อหนุนบอนดย์ีลด ์ ดอลลารป์รบัขึ -นสู่ระดบัสงูสดุรอบ 1 ปี เมื�อเทียบกบั
เยนในวนันี - ท่ามกลางการพุ่งขึ -นของผลตอบแทนพนัธบตัร ขณะที�การฉีดวคัซีนที�เรว็ขึ -นและมาตรการกระตุน้ครั-งใหญ่ในสหรฐักระตุน้ความวิตก
เกี�ยวกบัเงินเฟ้อ  นอกจากนี- ดอลลารย์งัไดแ้รงหนุนขณะที�นักลงทนุวิตกเกี�ยวกบัผลกระทบที�เป็นไปจากการลม้ละลายของกองทนุเฮดจฟั์นดที์�
ไดร้บัการระบุว่าเป็น Archegos Capital แมว่้าความวิตกเหล่านั-นบรรเทาลงขณะที�การซื -อขายในเอเชียดาํเนินไป  ดอลลารป์รบัตัวขึ -นสูงถึง 
109.89 เยนในเอเชียในวนันี - ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั-งแต่เดือนมี.ค.ปีที�ผ่านมา ดอลลารมี์แนวโนม้มีเดือนที�ดีที�สดุนบัตั-งแต่ปลายปี 2016 ขณะที�
ช่วงสิ -นปีงบการเงินของญี�ปุ่ นในเดือนนี-ดนัอปุสงคด์อลลารข์ึ -น ขณะที�บริษัทต่างๆตอ้งการปรบัสมดลุงบดลุบญัชี  ยโูรอยู่ใกลร้ะดบัตํ�าสดุรอบ 4 
เดือนครึ�ง ที� 1.1763 ดอลลารข์องเมื�อวานนี- โดยมีแนวโนม้รว่งลงมากที�สดุในเดือนนี-นบัตั-งแต่กลางปี 2019 การควบคมุโควิด-19 ที�เขม้งวดขึ -นใน
ฝรั�งเศสและเยอรมนีทาํใหแ้นวโนม้ระยะสั-นของเศรษฐกิจยุโรปซบเซาลง ขณะที�ส่วนต่างที�กวา้งขึ -นระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัและ
เยอรมนัเพิ�มแรงกดดนัต่อยโูร ดชันีดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสงูสดุรอบ 4 เดือนครึ�งที� 92.664 ของเมื�อวานนี- ตลาดจะจบัตามองรายงานการจา้งงาน
นอกภาคเกษตรรายเดือนของสหรฐัในช่วงปลายสปัดาหนี์- ในขณะที�จนถึงขณะนี-เจา้หนา้ที�กาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบถุึง
ภาวะซบเซาในตลาดแรงงานสาํหรบัจดุยืนอตัราดอกเบี -ยที�ระดบัตํ�าเป็นเวลานานต่อเนื�องของพวกเขา  "ในสปัดาหที์�ตลาดมีทศันะบวกเกี�ยวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูการจา้งงาน ดเูหมือนว่าดอลลารจ์ะไดแ้รงหนนุแข็งแกรง่" ในขณะที�ดชันีดอลลารมี์แนวโนม้เขา้ทดสอบระดบั 93 

 (-) ฮั"งเส็งเปิดบวก 214.47 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดบวกวนันี - ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ที�ปรบัตวัขึ -นเมื�อคืน (29 มี.ค.) ซึ�งไดแ้รงหนนุจากการพุ่งขึ -นของหุน้โบอิ -ง ซึ�งเป็น 1 ใน 30 หลกัทรพัยที์�ใชค้าํนวณดชันีดาวโจนส ์หลงัจากโบอิ -งบรร
ลขุอ้ตกลงขายเครื�องบินรุน่ 737 MAX จาํนวน 100 ลาํใหก้บัสายการบินเซาทเ์วสต ์แอรไ์ลน ์ซึ�งถือเป็นยอดขายจาํนวนสงูที�สดุนบัตั-งแต่เครื�องบิน
รุน่ดงักล่าวถกูสั�งหา้มบนิในสหรฐัเมื�อปีที�แลว้ 

 (-) ฮ่องกงเล็งลดกักตัวเหลือ  14 วันส ําหร ับผู้เด ินทางจากประเทศเสี"ยงต ํ"า หวังศก.เปิดตัวโดยเร ็ว เจา้หนา้ที�รฐับาลฮ่องกงแถลงว่า 
รฐับาลฮ่องกงเตรียมลดระยะเวลาบังคับกักตัวจาก 21 วัน ลงเหลือ 14 วันสาํหรับผูที้� เดินทางมาจากพื-นที�ที�มีความเสี�ยงตํ�า เช่น สิงคโปร ์
ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด ์รวมไปถงึผูที้�เดินทางมาจากพื-นที�เสี�ยงระดบัปานกลางที�ไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้ แต่ทั-งสองกลุ่มจะยงัคงตอ้งเฝา้ระวงั
ตนเองต่อไปอีก 7 วนั โดยรฐับาลฮ่องกงมีการพิจารณาเช่นนี-เพื�อพยายามเร่งกลบัมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั-งหลงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 นายเอ็ดเวิรด์ เหยา รฐัมนตรีการคา้และการพฒันาเศรษฐกิจของฮ่องกงเปิดเผยว่า ฮ่องกงจะร่วมหารอืเรื�องนโยบาย 
"ทราเวล บบัเบิล" (Travel Bubble) กบัหลายๆ ประเทศ รวมถงึสิงคโปร ์ขณะที�สิงคโปรก็์ไดร้ะบวุ่า ไดร้บัขอ้เสนอจากฮ่องกงเกี�ยวกบัการกลบัมา
เปิดใหเ้ดินทางเขา้พื -นที�ไดอ้ีกครั-งแลว้ และจะมีการตอบกลบัในเร็วๆ นี - เจา้หนา้ที�ยงัระบดุว้ยว่า รฐับาลฮ่องกงจะอนญุาตใหก้ลบัมาเปิดสระว่าย
นํ-าและชายหาดสาธารณะไดต้ั-งแต่วนัที� 1 เม.ย. เป็นตน้ไป และจะผ่อนคลายมาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมเพื�อควบคมุโรคโควิด-19 บางส่วน 
หลงัจากที�สามารถควบคมุการแพรร่ะบาดครั-งล่าสดุในพื-นที�ธุรกิจและพื-นที�ที�มีชาวต่างชาติอาศยัอยู่ไดเ้ป็นส่วนใหญ่แลว้ 
 
 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทรที์� 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที� 30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.4% 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก CB   96.9 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการบรกิาร   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั-งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   557K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.พ.   -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ-ามนัรายสปัดาห ์   - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั-งวนั ทั-งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั-งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื -อ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์� 2 เม.ย. ทั-งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั-งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 26 มีนาคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


