
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,730 1,717 1,703 

 1,754 1,776 1,795 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดดิ�งลง 37.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์ปิดตลาดในสปัดาห์ที�ผ่านมาด้วยการปรับตัวลดลงราว -3% พร้อมกับปิดเดือนก.พ.ด้วยการปรับตัวลดลงกว่า -6% ซึ�งเป็น
เดือนที�แยที่�สดุนบัตั .งแต่เดือนพ.ย. 2016 โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากดอลลาร์ที�แข็งค่าขึ .น  และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐที�พุ่งขึ .นซึ�งส่งผลกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�
ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี .ย  ทั .งนี .  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งขึ .นแตะระดบัสงูสดุในรอบปีที� 1.614% ในวนัศกุร์จากการคาดการณ์ว่าการฟื.นตัวทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐจะเป็นไปอยา่งแข็งแกร่ง  ส่วนดชันีดอลลาร์ขยบัขึ .นทดสอบระดบัสงูสดุ 90.97 และปรับตวัเพิ�มขึ .น 0.6%จากวนัพฤหสับดีหลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐเพิ�มขึ .นอยา่งรวดเร็ว  รวมถึง
การเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที�ดีเกินคาด อาทิ  การใช้จ่ายส่วนบุคคลที�ปรับตัวเพิ�มขึ .นอย่างแข็งแกร่งสุดในรอบ 7 เดือน  นอกจากนี .  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดันเพิ�มจากแรงขายทาง
เทคนิคหลังจากราคาทองคําทําระดับตํ�าสุดของปีนี .ครั .งใหม่  ซึ�งกระตุ้นแรงขาย(Sell stop)จนส่งผลให้ราคาทองคําทิ .งตัวลงแรง  ขณะที�นักลงทุนยงัคงลดสถานะในการลงทุน ETF ทองอย่าง
ต่อเนื�อง  สะท้อนจากข้อมลู Fund Flow รายสปัดาห์ของ BofA ที�แสดงให้เห็นว่าเกิดกระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ทองคํามลูค่า 500 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที�สิ .นสุดในวันพุธ  ด้าน
กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงในวนัศกุร์ -6.70 ตนั  ปัจจยัที�กล่าวมาทั .งหมดกดดนัให้ทองคําดิ�งลงอยา่งหนกัจนแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 8 เดือนครั .งใหมบ่ริเวณ 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อน
จะมีแรงซื .อหนนุให้ราคาลดช่วงติดลบในช่วงปลายตลาด  สําหรับวนันี .ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1775.60 1717.17 1770.00 1732.53 -37.47 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,779.16 27.33 90.44 

MA 50 Days 1,842.71 26.47 90.39 

MA 200 Days 1,859.98 23.98 93.08 

RSI 9 Days 29.51 45.18 57.98 

RSI 14 Days 32.73 48.89 54.47 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,093.53 -6.71 

ishare 19,156.60 -57.77 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9580 0.1183 0.7261 

10 วนั 0.8295 -0.0799 0.5106 

20 วนั 0.3197 -0.6518 -0.0741 

50 วนั -0.1691 -0.8350 0.7038 

100 วนั -0.1431 -0.6390 -0.2522 

200 วนั 0.3816 -0.5529 -0.1753 

 

 

01 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หาจังหวะที�ราคาอ่อนตัวลงเสี�ยงเข้าซื �อลงทุน
ระยะสั �น แม้ว่าแนวโน้มราคาเป็นลบแต่หากราคาทองคํา
สามารถยืน 1,730-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคามีโอกาส
ดีดตัวขึ �น  และให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายหากราคาไม่
ผ่านแนวต้าน 

 

มีแรงขายกดดนัราคาทองคําทิ .งตวัลงแรง หากราคาดีดตวัขึ .นระยะสั .นแตไ่มส่ามารถยืนเหนือโซน 1,754-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ (1,776 ดอลลาร์ต่อซึ�งเป็นระดับสงูสุดของวันก่อนหน้า) ทําให้อาจเกิดการอ่อนตัวลง โดยประเมินแนวรับบริเวณที� 1,730-
1,717 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ก็จะเห็นการดีดตวัขึ .นอีกครั .ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 469.64 จุด วิตกเงินเฟ้อ-บอนด์ยีลด์พุ่งกดดันตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงอีกกว่า 400 จุดเมื�อคืนนี . (26 
ก.พ.) เนื�องจากนกัลงทนุยงัคงเทขายหุ้นออกมาท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกบัอตัราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐซึ�งปรับตวัขึ .นใกล้ระดบั
สงูสดุในรอบ 1 ปี แตด่ชันี Nasdaq ปรับตวัขึ .นสวนทางตลาดโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีดตวัขึ .นหลงัจากร่วงลงอย่างหนกัก่อนหน้านี .  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรม
ดาวโจนส์ปิดที� 30,932.37 จดุ ลดลง 469.64 จดุ หรือ -1.50%, ดชันี S&P 500 ปิดที� 3,811.15 จดุ ลดลง 18.19 จุด หรือ -0.48% และดชันี Nasdaq ปิดที� 
13,192.34 จดุ เพิ�มขึ .น 72.91 จดุ หรือ +0.56% 

• (+) ไบเดนเตือนอิหร่านให้ระวัง หลังสั� งกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศในซีเรีย  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐได้กล่าวเตือนอิหร่านให้ระวงั เมื�อ
ถูกถามว่า เขากําลงัส่งสารใดให้กบัอิหร่านในการสั�งโจมตีทางอากาศในซีเรีย  "คุณไม่สามารถกระทําการโดยไม่ต้องรับโทษ จงระวงั" ปธน.ไบเดนตอบ
คําถามผู้ สื�อข่าวในวนัศกุร์ (26 ก.พ.) ขณะเขาเดนิทางอยู่ที�รัฐเทก็ซสั 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเทียบสกุลเงินหลัก ตามบอนด์ยีลด์พุ่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ .นเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื .อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี . (26 ก.พ.) โดยได้แรงหนนุจากการที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐยงัคงอยู่ใกล้ระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็น
ดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัขึ .น 0.82% สู่ระดบั 90.8690 เมื�อคืนนี .  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เมื�อเทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 106.61 เยน จากระดบั 106.20 เยน, แข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิสที�ระดบั 0.9090 ฟรังก์ จากระดบั 0.9046 ฟรังก์ และแข็ง
คา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาที�ระดบั 1.2703 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2576 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐที�ระดบั 
1.2078 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2184 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.3945 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4036 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย
อ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7711 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7902 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐไฟเขียวใช้วัคซีนโควดิของ "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" ในกรณีฉุกเฉินแล้ว  สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้
ให้การอนมุตัวิคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เพื�อใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วเมื�อวนัเสาร์ (27 ก.พ.)  การอนมุตัิดงักล่าว
ส่งผลให้วคัซีนของ J&J เป็นวคัซีนตวัที� 3 ที�ได้รับอนญุาตให้ใช้งานเป็นกรณีฉกุเฉิน (EUA) ในสหรัฐ ตามหลงัวคัซีนของไฟเซอร์-บอิอนเทค และของโมเดอร์
นา  นอกจากนี . วคัซีนของ J&J ยงันบัเป็นวคัซีนที�ใช้ฉีดเพียงเข็มเดียว ซึ�งจะถกูใช้งานในสหรัฐเป็นตวัแรก  FDA ระบุว่า หลงัจากที�ผ่านการอนมุตัิให้ใช้งาน
ในกรณีฉกุเฉินแล้ว วคัซีนของ J&J จะได้รับอนญุาตให้แจกจ่ายให้กบัผู้ มีอาย ุ18 ปีขึ .นไป 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PCE เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ ดชันีราคาการใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ�มขึ .น 
0.3% ในเดือนม.ค. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 0.2%  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PCE ดีดตวัขึ .น 1.5% ในเดือนม.ค.  ส่วนดชันี PCE พื .นฐาน ซึ�งไม่
นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสําคญั เพิ�มขึ .น 0.3% ในเดือนม.ค.  เมื�อเทียบรายปี 
ดชันี PCE พื .นฐาน ปรับตวัขึ .น 1.5% ในเดือนม.ค. 

• (+/-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายผู้บริโภคพุ่งขึ �น 2.4% ในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ .น 
2.4% ในเดือนม.ค. แตตํ่�ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 2.5% หลงัจากลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค.  นอกจากนี . รายได้ส่วนบุคคลพุ่งขึ .น 10% 
ในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั .งแตเ่ดือนเม.ย.ปีที�แล้ว หลงัจากเพิ�มขึ .น 0.6% ในเดือนธ.ค. 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวมาตรการเยียวยาโควดิ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนมุตัิร่างกฎหมายเยียวยาผลกระทบ
จากโรคโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที�เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนแล้วในเช้าวันนี . (27 ก.พ.) ตามเวลาสหรัฐ และจะส่งร่างกฎหมาย
ดงักล่าวให้กับวฒุิสภาพิจารณาต่อไป โดยสมาชิกสภาพรรคเดโมแครตได้เร่งที�จะอนมุตัิกฎหมายดงักล่าวก่อนที�โครงการช่วยเหลือผู้ว่างงานในสหรัฐจะ
หมดอายลุงในวนัที� 14 มี.ค.นี .  สภาผู้แทนฯสหรัฐได้อนมุตัมิาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควดิ-19 ด้วยคะแนน 219 ต่อ 212 เสียง โดยสมาชิกพรรครี
พบัลิกนัทั .งหมดและสมาชิกพรรคเดโมแครต 2 รายลงมตคิดัค้านร่างกฎหมายดงักล่าว  ทั .งนี . วฒุสิภาสหรัฐจะเริ�มพิจารณากฎหมายนี .ตอ่ไปในสปัดาห์หน้า 

• (+/-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี �ความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงในเดือนก.พ.  ผลสํารวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐปรับตวัลงสู่ระดบั 76.8 ในเดือนก.พ. จากระดบั 79.0 ในเดือนม.ค. แตส่อดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 1 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.3 51.5 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต   60.6 60.6 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต   57.7 57.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต   54.9 54.9 

 21.45 น. สหรัฐ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการผลิต   58.5 58.5 

 22.00 น. สหรัฐ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7 58.7 

 22.00 น. สหรัฐ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง   0.7% 1.0% 

วนัองัคารที� 2 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   0.9% 0.9% 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   52.1 51.9 

วนัพธุที� 3 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบริการจาก Caixin   51.6 52.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบริการ   45.9 45.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบริการ   44.7 44.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบริการ   49.7 49.7 

 20.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP   170K 174K 

 21.45 น. สหรัฐ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื .อ (PMI) ภาคการบริการ   58.9 58.9 

 22.00 น. สหรัฐ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   58.7 58.7 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ .ามนัรายสปัดาห์    - 1.3M 

วนัพฤหสับดีที� 4 มี.ค. 02.00 น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยขั .นสดุท้าย   -4.8% -4.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยขั .นสดุท้าย   6.8% 6.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั .งแรกรายสปัดาห์   - 730K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื .อภาคโรงงาน   1.0% 1.1% 

วนัศกุร์ที� 5 มี.ค. 00.05 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.   133K 49k 

 20.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนก.พ.   6.4% 6.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


