
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,718 1,703 1,685 

 1,759 1,776 1,795 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 13.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อ Buy the dip หลงัจากในช่วงตลาดเอเชียราคาปรับตวัลดลงแรงจนแตะระดบัตํ�าสดุ
ในรอบ 8 เดือนครึ�งที� 1,707.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ประกอบกบัเกิดสญัญาณกลบัตวัในเชิงเทคนิคจึงกระตุ้นแรงซื �อทางเทคนิคเพิ�มเติม  นอกจากนี �  ราคาทองคําในช่วงการซื �อขายของตลาดสหรัฐ
ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากความวิตกเกี�ยวกับภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินทั�วโลก  หลังจากวานนี �นายเกา ชู่ฉิง ประธานคณะกรรมการฝ่ายกํากับดูแลด้านการธนาคารและการประกันของจีน 
(CBIRC) ได้แสดงความกังวลว่าตลาดการเงินในสหรัฐและยโุรปอาจเผชิญกับภาวะฟองสบู่แตก เพราะการพุ่งขึ �นของตลาดกําลังอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับภาวะเศรษฐกิจที�แท้จริง และมี
แนวโน้มว่าตลาดจะเผชิญกบัการปรับฐานในไมช้่านี �  สถานการณ์ดงักล่าวกระตุ้นให้เกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี�ยง  จนกดดนัให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงปิดตลาดในแดนลบ  พร้อมกับกระตุ้นแรงซื �อ
สินทรัพย์ปลอดภยัอยา่งพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  นั�นทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 1.3982% ซึ�งนอกจากจะช่วยหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไม่ได้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยแล้ว  ยงักดดนัให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงจนเป็นปัจจยัหนนุการฟื�นตวัของราคาทองคําเพิ�มอีกด้วย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ�ม +2.62 ตันซึ�งเป็นการถือ
ครองทองคําเพิ�มเป็นครั �งแรกในรอบ 1 เดือน  ปัจจยัที�กล่าวมาช่วยหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,739 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้าง
งานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP, ดชันี PMI ภาคการบริการ และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1739.00 1707.26 1724.60 1738.00 13.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,767.28 27.19 90.47 

MA 50 Days 1,837.07 26.52 90.41 

MA 200 Days 1,860.14 24.07 93.00 

RSI 9 Days 28.62 43.43 56.54 

RSI 14 Days 31.69 47.62 54.13 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,087.12 +2.62 

ishare 18,834.13 -117.38 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9974 0.7996 0.8885 

10 วนั 0.9453 0.3427 0.7030 

20 วนั 0.3694 -0.4521 0.1649 

50 วนั -0.1546 -0.8319 0.7048 

100 วนั -0.1739 -0.6553 -0.2218 

200 วนั 0.3178 -0.5994 -0.2472 

 

 

03 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เน้นเก็งกําไรในกรอบจากการแกว่งตัว โดย
เปิดสถานะขายในโซน 1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากราคาผ่านได้) ทยอยเข้าซื .อคืนเพื0อทํากําไร
บริเวณ 1,718-1,703 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคํา
ยืนเหนือแนวรับได้ 

 

หลงัจากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลง แต่ระยะสั �นหากพยายามจะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวต้าน
ระดับ 1,741-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากแรงซื �อจํากัดหรือไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 
1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อยา่งมั�นคง ซึ�งเป็นกรอบแนวต้านทิศทางขาลงในระยะสั �น จะเกิดแรงขาย
กดดนัให้ราคาลงมาสูเ่พื�อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 143.99 จุด นลท.ขายหุ้นเทคโนฯ-จีนเตือนฟองสบู่ตลาดการเงิน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (2 
มี.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นแอปเปิลและหุ้นเทสลาที�ถกูเทขายอย่างหนกั นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงกดดนั
จากการที�เจ้าหน้าที�ระดบัสงูของจีนได้แสดงความกงัวลเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�เกิดขึ �นจากภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินทั�วโลก  ดชันีดาวโจนส์ปิดที� 
31,391.52 จดุ ลดลง 143.99 จดุ หรือ -0.46% ขณะที�ดชันี S&P 500 ปิดที� 3,870.29 จดุ ลดลง 31.53 จดุ หรือ -0.81% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 
13,358.79 จดุ ลดลง 230.04 จดุ หรือ -1.69% 

• (+) ดอลล์อ่อนตามทิศทางบอนด์ยีลด์-นลท.จับตาประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตราเมื�อคืนนี � (2 มี.ค.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐปรับตัวลง ขณะที�นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที� 16-17 มี.ค.นี � เพื�อจบัสญัญาณทิศทางอตัราดอกเบี �ยของเฟด  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของ
ดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ปรับตวัลดลง 0.29% แตะที� 90.7760 เมื�อคืนนี � ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน 
ที�ระดบั 106.73 เยน จากระดบั 106.81 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9140 ฟรังก์ จากระดบั 0.9151 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์
สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2614 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2652 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2085 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2046 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าแตะที�ระดบั 1.3965 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3922 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7829 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7774 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) CDC ไฟเขียวฉีดวัคซีน "จอห์นสัน" ให้ผู้ที0มีอาการแพ้ "ไฟเซอร์- โมเดอร์นา"  ศูนย์ควบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) ออก
แถลงการณ์ระบวุ่า วคัซนีต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) สามารถนํามาใช้ฉีดเป็นวคัซนีเข็มที� 2 ทดแทนวคัซีนของไฟ
เซอร์และโมเดอร์นา หากผู้ รับวคัซีนเข็มแรกมีอาการแพ้วคัซีนของทั �งสองบริษัท  CDC ระบวุ่า วคัซีนของไฟเซอร์และโมเดอร์นาใช้เทคโนโลยีแบบ 
mRNA และจําเป็นต้องมีการฉีด 2 เข็ม ซึ�งหากผู้ รับวคัซนีมีอาการแพ้วคัซนีของทั �งสองบริษัท ก็ขอให้รอเวลา 28 วนันบัจากการฉีดวคัซีนเข็มแรก จึง
จะเข้ารับการฉีดวคัซนีเข็มที� 2 เป็นวคัซนีของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 

• (-) "ไบเดน" เตรียมประกาศให้ "เมอร์ค" จับมือ "จอห์นสัน" ผลิตวัคซีนโควิด  เจ้าหน้าที�อาวุโสรายหนึ�งของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า 
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะทําการประกาศในวนันี �ให้บริษัทเมอร์ค ซึ�งเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ เข้าดําเนินการช่วยเหลือบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 
(J&J) ในการผลิตวคัซนีโควิด-19  การประกาศดงักล่าวมีขึ �น ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการเพิ�มกําลงัการผลิตวคัซีนโควิด-19 ของ
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  รัฐบาลเปิดเผยก่อนหน้านี �ว่าจะมีการจัดส่งวัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันจํานวน 3.9 ล้านโดสภายใน
สปัดาห์นี � แต่ก็มีความกงัวลว่าการผลิตวคัซีนจะตํ�ากว่าเป้าในช่วงหลายสปัดาห์ข้างหน้า ขณะที�รัฐบาลต้องการกระจายวัคซีนอีกกว่า 16 ล้านโด
สภายในสิ �นเดือนนี �  ภายใต้ข้อตกลงที�จะมีขึ �น เมอร์คจะใช้โรงงาน 2 แห่งในสหรัฐสําหรับการผลิตวคัซนีของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั 

• (+/-) เฟดยันใช้ความอดทน จบัตาจ้างงาน,เงนิเฟ้อก่อนตัดสินใจเปลี0ยนนโยบายการเงนิ  นางลาเอล เบรนาร์ด หนึ�งในคณะผู้ ว่าการธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มแข็งแกร่งจากการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้าง และการที�รัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นทางการ
คลงั  อย่างไรก็ดี นางเบรนาร์ดกล่าวว่า เฟดจะใช้ความอดทน และรอให้มั�นใจว่าเฟดได้บรรลเุป้าหมายด้านการจ้างงานและเป้าหมายเงินเฟ้อก่อนที�
เฟดจะปรับเปลี�ยนนโยบายการเงิน  นางเบรนาร์ดระบวุ่า เฟดมีความมุ่งมั�นที�จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป จนกว่าจะเป็นที�ชดัเจนว่าเงิน
เฟ้อได้ปรับตวัขึ �น และการจ้างงานได้ฟื�นตวัขึ �นชดเชยส่วนที�ขาดหายไปในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี � นางเบรนาร์ดยงักล่าวว่า 
เงินเฟ้อที�คาดว่าจะพุ่งขึ �นในช่วงฤดใูบไม้ผลินี �จะดําเนินไปเพียงชั�วคราว และจะไม่เพียงพอที�จะทําให้เฟดเปลี�ยนแปลงนโยบายการเงิน 

• (+/-) ยูโรสแตทเผยเงนิเฟ้อยูโรโซนเพิ0มขึ .น 0.2% ในเดือนม.ค. สอดคล้องคาดการณ์  สํานกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผย
ว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยโูรโซนเพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนม.ค. เมื�อเทียบรายเดือน สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์  เมื�อเทียบ
รายปี ดชันี CPI ของยโูรโซน เพิ�มขึ �น 0.9% ในเดือนม.ค. 

 

                         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  55.4** 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 

 
 

 

 

 


