
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,695 1,678 1,659 

 1,728 1,745 1,760 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลง 29.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะที�ในระหว่างวนัราคาขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,740.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ราคาทองคําไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้
แม้ว่าตวัเลขการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐจาก ADP และ  ดชันีภาคบริการจาก ISM จะออกมาแยก่ว่าคาดก็ตาม  พร้อมกบัร่วงลงแรงโดยได้รับแรงกดดนัหลักมาจากการแข็งค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์  ทั �งนี �  ดอลลาร์ได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์หลงัจากที�นายริชิ ซูแนค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัขององักฤษ กล่าวว่า  รัฐบาลองักฤษจะกู้ ยืมเงินมากขึ �นอยา่งมากใน
ปีงบประมาณที�จะมาถึงนี �  และมากกว่าที�ประมาณการไว้เมื�อไม่กี�เดือนที�ผ่านมาที�ระดับ  2.34 แสนล้านปอนด์หรือ 10.3% ของ GDP เมื�อเทียบกับประมาณการก่อนหน้านี �ที� 1.642 แสนล้าน
ปอนด์หรือ 7.4% ของ GDP  นอกจากนี �  ดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนุนเพิ�มจากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งขึ �นแตะ 1.4963% ในระหว่างการซื �อขายของวานนี �  ท่ามกลางการ
คาดการณ์เกี�ยวกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐและการเพิ�มขึ �นของอัตราเงินเฟ้อ  หลังรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังใหม่  และการ
คาดการณ์เพิ�มขึ �นว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)อาจใกล้ปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ(Monetary policy normalization) เร็วกว่าที�คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี �  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัทองคําให้
ร่วงลงแรงจนทดสอบระดบัตํ�าสดุของปีนี �ครั �งใหมบ่ริเวณ 1,702.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -4.74 ตนั  สําหรับวนันี �จบัตานายเจอโรม พาวเวลล์  ประธานเฟดมี
กําหนดจะแถลงเกี�ยวกบัเศรษฐกิจในงานออนไลน์ที�จดัโดย Wall Street Journal  รวมถึงการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1740.29 1702.01 1737.10 1708.90 -29.10 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,759.20 27.06 90.54 

MA 50 Days 1,833.38 26.52 90.42 

MA 200 Days 1,860.02 24.11 92.96 

RSI 9 Days 28.48 40.14 62.59 

RSI 14 Days 31.06 44.96 58.20 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,082.38 -47.74 

ishare 18,880.35 +46.22 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9934 0.6367 0.9085 

10 วนั 0.9612 0.2916 0.8404 

20 วนั 0.5650 -0.4147 0.2956 

50 วนั -0.1087 -0.8326 0.7024 

100 วนั -0.1734 -0.6629 -0.2045 

200 วนั 0.2890 -0.6247 -0.2809 

 

 

04 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่าแนวต้าน

บริเวณ 1,727-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีโอกาสที+ราคา

ทองคําจะปรับย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1 ,702-1 ,695 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองยอ่ตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,702-1,695 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคามีโอกาส
ฟื�นตวัขึ �นชว่งสั �น แตห่ากไม่สามารถฝ่าแนวต้านบริเวณ 1,727 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ แสดงให้เห็น
วา่ราคายงัมีการดีดในระดบัจํากัดและแนวโน้มยงัคงเป็นขาลง ราคาอาจขยบัลงต่อซึ�งหากทําระดบั
ตํ�าสดุใหมจ่ากวนัก่อนหน้า ราคามีโอกาสทดสอบแนวรับถดัไปโซน 1,678 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 121.43 จุด นลท.ขายหุ้นเทคโนฯ-วิตกบอนด์ยีลด์พุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (3 มี.ค.) เนื�องจาก
นักลงทุนยังคงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้ นบริษัทเทคโนโลยีที�มีมลูค่าสูงในกลุ่ม FAANG (เฟซบุ๊ก แอปเปิล แอมะซอน เน็ตฟลิกซ์ 
และอัลฟาเบทซึ�งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล) รวมทั �งความวิตกกังวลเกี�ยวกับผลกระทบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที�พุ่งขึ �นเมื�อคืนนี � 
ขณะเดียวกันนักลงทุนจบัตาความคืบหน้าในการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ รวมทั �งตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของ
สหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี �  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดที� 31,270.09 จดุ ลดลง 121.43 จดุ หรือ -0.39% ขณะที�ดชันี S&P500 
ปิดที� 3,819.72 จดุ ลดลง 50.57 จดุ หรือ -1.31% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 12,997.75 จดุ ลดลง 361.04 จดุ หรือ -2.70% 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐตํ+ากว่าคาดในเดือนก.พ.  สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของสหรัฐ
ปรับตวัลงสู่ระดบั 55.3 ในเดือนก.พ. จากระดบั 58.7 ในเดือนม.ค. และตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตวัที�ระดบั 58.7 

• (+) ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐตํ+ากว่าคาดในเดือนก.พ.  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ�ง อิงค์ (ADP) และมดีู �ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า 
การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ�มขึ �นเพียง 117,000 ตําแหน่งในเดือนก.พ. ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 225,000 ตําแหน่ง 

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 6 ปีในเดือนก.พ.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการขั �นสดุท้ายของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 59.8 ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนก.ค.2557 
จากระดบั 58.3 ในเดือนม.ค. 

• (-) คาดศุกร์นี Gสหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานเพิ+ม 210,000 ตําแหน่ง หลังวูบในเดือนม.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในวนัศกุร์นี � กระทรวง
แรงงานสหรัฐจะรายงานตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �น 210,000 ตําแหน่งในเดือนก.พ.  เมื�อเดือนที�แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงาน
ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �นเพียง 49,000 ตําแหน่งในเดือนม.ค. ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 50,000 ตําแหน่ง ส่วนอตัรา
การว่างงานลดลงสู่ระดบั 6.3% ในเดือนม.ค. ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตวัที�ระดบั 6.7% 

• (-) ดอลล์แข็งค่ารับบอนด์ยีลด์พุ่ง จบัตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (3 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ ขณะที�นักลงทนุจบัตาความคืบหน้าในการ
ผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ รวมทั �งตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี �  ดชันีดอลลาร์ 
ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.19% แตะที� 90.9464 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่าเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�ระดับ 106.96 เยน จากระดับ 106.73 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดับ 0.9196 ฟรังก์ จากระดับ 
0.9140 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2636 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2614 ดอลลาร์
แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2065 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2085 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 
1.3955 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3965 ดอลลาร์  

• (-) ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย นลท.กลับมากังวัลบอนด์ยีลด์พุ่ง  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเล็กน้อยเมื�อคืนนี � (3 มี.ค.) 
ขณะที�อัตราผลตอบแทนพันธบตัรที�ปรับตัวขึ �นอีกครั �งได้ส่งผลกดดันตลาด ขณะที�นักลงทุนกังวลว่า อัตราเงินเฟ้อจะเพิ�มขึ �นในปีนี �  ดัชนี Stoxx 
Europe 600 ปิดตลาดที�ระดบั 413.42 จดุ เพิ�มขึ �น 0.19 จดุ หรือ +0.05%  ดชันี CAC 40 ปิดที� 5,830.06 จดุ เพิ�มขึ �น 20.33 จดุ หรือ +0.35%, ดชันี 
DAX ปิดที� 14,080.03 จดุ เพิ�มขึ �น 40.23 จดุ หรือ +0.29% และดชันี FTSE 100 ปิดที� 6,675.47 จุด เพิ�มขึ �น 61.72 จดุ หรือ +0.93%  ตลาดหุ้น
ยโุรปปิดแทบไม่ขยบัหลงัเปิดตลาดพุ่งขึ �น โดยนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคออกมา เนื�องจากหุ้นกลุ่มนี �ถกูมองว่าเป็นตวัแทนของพนัธบตัร 
และมกัถกูเทขายเมื�ออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรปรับตวัขึ �น  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรยโุรปปรับตวัขึ �นในวนัพธุ ขณะที�การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ
ยาวในยโูรโซนเพิ�มขึ �นสู่ระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนพ.ค. 2562   อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยโุรปได้แรงหนนุบางส่วนจากผลสํารวจของไอเอชเอส มาร์กิต
ที�บ่งชี �ว่า ความหวงัที�ว่าการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19 จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลบัคืนสู่ภาวะปกตินั �นได้หนนุความเชื�อมั�นเกี�ยวกบักิจกรรมทาง
ธุรกิจในยโูรโซนสู่ระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัGงก่อน 

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  51.5** 52.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  45.7** 45.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  45.7** 44.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  49.5** 49.7 

 20.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP  117K** 174K 

 21.45 น. สหรัฐ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  59.8** 58.9 

 22.00 น. สหรัฐ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ  55.3** 58.7 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   21.6M** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


