
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,703 1,685 1,669 

 1,741 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  7.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ว่าในระหว่างการซื �อขายในตลาดเอเชีย  ราคาทองคําจะพุ่งขึ �นทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,759.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากแรงซื �อ
ทองคํากายภาพ  รวมถึงการชะลอการปรับตวัขึ �นของอตัราผลตอแบทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําเริ:มลดช่วงบวกในช่วงตลาดยโุรป  และปรับตัวลงแรงต่อเนื:อง
ในช่วงตลาดสหรัฐ  เพราะทองคํายงัคงเผชิญกบัปัจจยัลบต่างๆ ไมว่่าจะเป็นการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ขานรับการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที:ดีเกินคาด  อาทิ  การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างพุ่ง
ขึ �น 1.7% ในเดือนม.ค.  รวมไปถึงดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐทั �งของมาร์กิตและ ISM ที:ออกมาดีเกินคาดเช่นเดียวกัน  นอกจากนี �ดัชนีดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนุนจาก
ความคืบหน้าเกี:ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐอีกด้วย  ประกอบกบัสินทรัพย์เสี:ยงอยา่งตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ �นอยา่งมาก โดยดชันีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ �น 
603.14 จุด หรือ +1.95%, ดัชนี S&P500 ปิด +2.38% และดัชนี Nasdaq ปิด +3.01% หลังสหรัฐอนุมตัิการใช้วัคซีนต้าน COVID-19 ของJ&J รวมถึงการอ่อนตัวลงของอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐช่วยคลายความวิตกในตลาดหุ้นเพิ:มเติม  สถานการณ์ดงักล่าวยิ:งบั:นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั นั:นทําให้ราคาทองคําอ่อนตวัลงมาปิดตลาดในแดนลบ
เป็นวนัทําการที: 3 ติดต่อกนั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -9.03 ตนั  ขณะที:เช้านี �  ราคาร่วงลงต่อทําระดบัตํ:าสดุของปีนี �ครั �งใหมบ่ริเวณ 1,710 ดอลลาร์ต่อออนซ์จึงแนะนําให้นักลงทุน
ลงทนุด้วยความระมดัระวงั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยการสํารวจความเชื:อมั:นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1759.60 1718.90 1733.40 1724.60 -7.93 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,769.40 27.20 90.52 

MA 50 Days 1,839.42 26.49 90.40 

MA 200 Days 1,859.91 24.02 93.04 

RSI 9 Days 20.82 37.53 66.22 

RSI 14 Days 26.57 43.86 60.27 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,084.50 -9.03 

ishare 18,951.51 -205.09 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9770 -0.3520 0.8441 

10 วนั 0.9033 -0.5350 0.6727 

20 วนั 0.2256 -0.7068 0.1019 

50 วนั -0.1584 -0.8717 0.7100 

100 วนั -0.1605 -0.6608 -0.2304 

200 วนั 0.3500 -0.5825 -0.2094 

 

 

02 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคายังไม่ผ่านโซน 1,730-1,741 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ การถือสถานะขายสามารถรอปิดสถานะทาํกําไร
ในบริเวณ 1,703 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ เสี-ยงเปิดสถานะ
ซื .อบริเวณแนวรับ แต่หากหลุดให้ตัดขาดทุน โดยเน้นการ
ลงทนุระยะสั .นและไม่ควรถือสถานะหลายวัน 

 

หากราคาทองคําไม่สามารถกลบัขึ �นยืนเหนือ 1,730-1,741 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทําให้มีแนวโน้มอ่อน
ตวัลงสูบ่ริเวณ 1,703 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อยา่งไรก็ตามในโซนแนวรับ ต้องจบัตาแรงซื �อเก็งกําไรที:อาจ
เพิ:มสงูขึ �น แตห่ากสามารถยืนได้ราคาอาจดีดตวัขึ �นทดสอบโซน แนวต้านที: 1,741-1,759 ดอลลาร์ตอ่
ออนซ์อีกครั �ง 
 



 

 

• (+) WHO เผยผู้ติดเชื .อโควิดรายใหม่เพิ-มขึ .นทั-วโลก ครั.งแรกรอบ 7 สัปดาห์  แพทย์หญิงมาเรีย แวน เคอร์โคฟ หวัหน้าแผนกโรคอุบตัิใหม่ของ
องค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยวา่ จํานวนผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 รายใหม่ได้เพิ:มขึ �นทั:วโลกเมื:อสปัดาห์ที:แล้ว เป็นครั �งแรกในรอบ 7 สปัดาห์  "เราจําเป็นที:
จะต้องส่งคําเตือนออกไปวา่ ไวรัสนี �จะกลบัมาเพิ:มขึ �น ถ้าเรายอมปล่อยให้เกิดเหตกุารณ์นี �ขึ �น" แพทย์หญิงแวน เคอร์โคฟกล่าว  ทางด้านนายแพทย์ทีโดรส 
อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้ อํานวยการใหญ่ของ WHO กล่าววา่ การเพิ:มขึ �นของจํานวนผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 รายใหม่ถือเป็นเรื:องที:น่าผิดหวงั แต่ก็ไม่อยู่นอกเหนือ
ความคาดหมาย นายแพทย์ทีโดรสเรียกร้องให้ประเทศตา่งๆอย่าการ์ดตกในการตอ่สู้กบัไวรัสโควดิ-19 

• (-) ซีอีโอ "จอห์นสัน" ชูวัคซีนบริษัทช่วยลดการระบาดของโควดิ-19  นายอเล็กซ์ กอร์สกี ประธานเจ้าหน้าที:บริหารของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์น
สนั (J&J) กล่าววา่ วคัซีนของบริษัทจะเป็นเครื:องมือสําคญัในการตอ่สู้กบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื:องจากจะช่วยลดจํานวนผู้ ป่วยที:ต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั �งลดจํานวนผู้ ที:เสียชีวิตจากโควิด-19  ทั �งนี � จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันระบุว่าวัคซีนเพียงโดสเดียวของบริษัทมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ:งแตกต่างจากวคัซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ซึ:งจําเป็นต้องฉีด 2 โดส  อย่างไรก็ดี ผลการทดลองพบว่า 
วคัซีนของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนัมีประสิทธิภาพ 66% ในการป้องกนัไวรัสโควดิ-19 ซึ:งตํ:ากวา่วคัซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นา ซึ:งมีประสิทธิภาพ 95% 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างพุ่งขึ �น 
1.7% ในเดือนม.ค. เมื:อเทียบรายเดือน สู่ระดบั 1.521 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ:งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตที่:เริ:มมีการเก็บรวบรวมข้อมลูในปี 2545 และสูงกว่าที:
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที:ระดบั 0.8% หลงัจากเพิ:มขึ �น 1.1% ในเดือนธ.ค. 

• (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐยังคงขยายตัวในเดือนก.พ.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ:งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 58.6 ในเดือนก.พ. จากระดบั 59.2 ในเดือนม.ค. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบ 3 ปีในเดือนก.พ.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของ
สหรัฐพุ่งสู่ระดบั 60.8 ในเดือนก.พ. ซึ:งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนก.พ.2561 และสงูกวา่ที:นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที:ระดบั 58.9 จากระดบั 58.7 ในเดือน
ม.ค. 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 603.14 จุด รับข่าววัคซีน,แผนกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 600 จุดเมื:อคืนนี � (1 มี.ค.) ทํา
สถิตทิะยานขึ �นในวนัเดียวที:แข็งแกร่งที:สุดนบัตั �งแต่วนัที: 9 พ.ย. 2563 หลงัสหรัฐอนมุตัิการใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์น
สนั นอกจากนี � ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากการอ่อนตวัลงของอตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐ รวมทั �งการที:สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ความเห็นชอบต่อ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสดุสปัดาห์ที:ผ่านมา  ดชันีเฉลี:ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที: 31,535.51 จุด พุ่งขึ �น 603.14 จุด หรือ +1.95% ขณะที:ดชันี 
S&P500 ปิดที: 3,901.82 จดุ เพิ:มขึ �น 90.67 จดุ หรือ +2.38% และดชันี Nasdaq ปิดที: 13,588.83 จดุ เพิ:มขึ �น 396.48 จดุ หรือ +3.01% 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับข้อมูลศก.สดใส-แผนกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื:อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที:ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื:อคืนนี � (1 มี.ค.) ขานรับความข้อมลูเศรษฐกิจที:สดใส รวมทั �งความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ:ง
เป็นดชันีวดัความเคลื:อนไหวของดอลลาร์เมื:อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ปรับตวัขึ �น 0.19% แตะที: 91.0406 เมื:อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าเมื:อเทียบกบัเงินเยน ที:ระดบั 106.81 เยน จากระดบั 106.61 เยน และแข็งค่าเมื:อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที:ระดบั 0.9151 ฟรังก์ จากระดบั 0.9090 ฟรังก์ 
แต่เมื:อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที:ระดบั 1.2652 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2703 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื:อ
เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที:ระดบั 1.2046 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2078 ดอลลาร์ ขณะที:เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที:ระดบั 1.3922 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3945 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7774 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7711 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) อังกฤษคืบหน้าฉีดวัคซีนโควิดมากสุดในยุโรป หลังฉีดเข็มแรกแล้วกว่า 20 ล้านคน  ชาวองักฤษจํานวน 20.09 ล้านคนได้รับวคัซีนป้องกัน
โรคโควดิ-19 โดสแรกแล้ว ขณะที:อีกเกือบ 800,000 คนได้รับวคัซีนครบสองโดสเรียบร้อยแล้ว ซึ:งบ่งชี �ว่าองักฤษมีความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนป้องกนัโค
วิด-19 มากกว่าหลายประเทศในยุโรป นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีองักฤษกล่าวว่า ความคืบหน้าดงักล่าวสะท้อนถึงความสําเร็จครั �งใหญ่ของ
ประเทศ และแสดงความชื:นชมในความร่วมมือร่วมใจของบคุลากรทางการแพทย์ แรงงาน อาสาสมคัร และกองทพัขององักฤษ 

 

                         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  50.9** 51.5 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  60.7** 60.6 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  57.9** 57.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  55.1** 54.9 

 21.45 น. สหรัฐ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  58.6** 58.5 

 22.00 น. สหรัฐ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต  60.8** 58.7 

 22.00 น. สหรัฐ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง  1.7%** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


