
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,678 1,662 1,645 

 1,713 1,729 1,745 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลงอีก 11.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ระหว่างวนัราคาทองคําจะพยายามทรงตวัรักษาระดบั  แต่ท้ายที%สดุแล้ว  ราคาทองคํากลบัได้รับแรงกดดนัอยา่งหนกัจาก
ถ้อยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในการประชมุทางไกลในงาน Wall Street Journal Jobs Summit โดยนายพาวเวลแสดงความกังวลเล็กน้อยเกี%ยวกับเงิน
เฟ้อ  และไมไ่ด้ส่งสญัญาณใดๆที%บง่ชี �ถึงการเปลี%ยนแปลงนโยบายการเงินในอนาคต  ที%สําคญั  คือ  นายพาวเวล “ไม่ได้ส่งสญัญาณว่าเฟดจะดําเนินมาตรการใดๆเพื�อควบคมุการพุ่งขึ#นของอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัร” โดยนายพาวเวลชี �ว่า  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรที�เพิ�มขึ#นอย่างก้าวกระโดดเมื�อเร็วๆนี#นั#นเป็นที�น่าสงัเกต  “แต่ก็ไม่ถือเป็นสญัญาณเตือนใดๆ” และนี� “ไม่ใช่สภาวะที�
ผิดปกติ” ในตลาด  แม้ว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะอยูใ่นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่ก่อนที%การระบาดของ COVID-19 จะเริ%มขึ �นก็ตาม  นั%นทําให้เกิดแรงขายพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐในทนัที  จนหนนุ
ให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งขึ �นเหนือ 1.5% จนกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที%ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยอยา่งหนกั  พร้อมกบัหนนุให้ดชันีดอลลาร์แข็งค่า
แตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 เดือนจนเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคําเพิ%ม  ส่งผลให้ราคาร่วงลงปิดตลาดตํ%ากว่า 1,700 ดอลลาร์และร่วงลงต่อในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชียจนแตะระดบัตํ%าสดุในรอบ 9 
เดือนที% 1,687.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -4.08 ตนั  สําหรับวนันี �จบัตาการเปิดเผยตวัเลขสําคญัในตลาดแรงงานสหรัฐ  ได้แก่  รายได้เฉลี%ยต่อชั%วโมง, การจ้าง
งานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ. และอตัราการว่างงานเดือนก.พ. 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1722.78 1690.50 1708.80 1697.10 -11.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,748.04 26.76 90.74 

MA 50 Days 1,829.24 26.49 90.47 

MA 200 Days 1,859.73 24.15 92.93 

RSI 9 Days 21.41 29.41 72.83 

RSI 14 Days 26.06 37.44 66.11 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,078.30 -4.08 

ishare 18,678.16 -202.19 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9654 -0.8374 0.8291 

10 วนั 0.9642 -0.0089 0.8897 

20 วนั 0.7193 -0.5642 0.5519 

50 วนั -0.0265 -0.8448 0.7309 

100 วนั -0.1556 -0.6750 -0.1657 

200 วนั 0.2687 -0.6494 -0.3024 

 

 

05 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการซื �อ
ขายทาํกาํไรระยะสั �น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนว
ต้านบริเวณ 1,707-1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ราคา
ยังคงมีโอกาสขยับลงต่อเพื2อทดสอบแนวรับบริเวณ 1,678-
1,662 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคายงัคงสร้างระดบัตํ%าสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าอย่างต่อเนื%อง ระยะสั �นหากมีแรงดีดกลบัประเมิน
แนวต้านระดบั 1,707-1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบัดงักล่าวได้อาจจะ
เกิดแรงขายสลบัออกมาเพิ%ม ทั �งนี �  ประเมินแนวรับโซน 1,678-1,662 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) "พาวเวล" ยันเฟดยังไม่ขึ �นดอกเบี �ย แม้เงนิเฟ้อดีดตัว  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวนันี �ว่า การที%สหรัฐ
กลบัมาเปิดเศรษฐกิจ หลงัมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จะทําให้เงินเฟ้อดีดตวัขึ �นชั%วคราว  อย่างไรก็ดี นายพาวเวลยืนยนัว่า การปรับตวัขึ �น
ของเงินเฟ้อดงักล่าว ยังไม่มีความรุนแรงเพียงพอที%จะทําให้เฟดปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย  นายพาวเวลระบุว่า การที%ภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้าดู
เหมือนดีดตัวขึ �น เนื%องจากมีการเปรียบเทียบกับฐานซึ%งอยู่ในระดับตํ%ามากในปีที%แล้ว ซึ%งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
นอกจากนี � นายพาวเวลกล่าวว่า การที%เฟดจะปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยนั �น เศรษฐกิจจะต้องมีการจ้างงานอย่างเต็มศกัยภาพ และเงินเฟ้อจะต้องอยู่
เหนือระดบั 2% อย่างยั%งยืน ซึ%งเขาไม่คาดว่าภาวะดงักล่าวจะเกิดขึ �นในปีนี � 

• (+) สหรัฐเผยประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานทรุดหนักสุดรอบเกือบ 40 ปีใน Q4/63  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนี �ว่า 
ประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐลดลง 4.2% ในไตรมาส 4/2563 ซึ%งเป็นการหดตวัมากที%สดุนบัตั �งแต่ไตรมาส 2 ของปี 
2524 ขณะที%นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะหดตวัลง 4.7% โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � ประสิทธิภาพในการผลิต
ของแรงงานเป็นการวดัผลผลิตรายชั%วโมงต่อแรงงาน 1 คน 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื2นขอสวัสดิการว่างงานตํ2ากว่าคาดในสัปดาห์ที2แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื%นขอสวสัดิการว่างงาน
ครั �งแรกอยู่ที%ระดบั 745,000 รายในสปัดาห์ที%แล้ว ตํ%ากว่าที%นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที%ระดบั 750,000 ราย 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 345.95 จุด ถ้อยแถลงปธ.เฟดดันบอนด์ยีลด์พุ่ง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 300 จดุเมื%อคืนนี � (4 มี.ค.) 
โดยได้รับแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที%พุ่งขึ �นเหนือระดบั 1.5% หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
เตือนว่าสหรัฐอาจเผชิญกบัภาวะเงินเฟ้อหลงัเปิดเศรษฐกิจ  ดชันีเฉลี%ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที% 30,924.14 จดุ ร่วงลง 345.95 จดุ หรือ -1.11% 
ขณะที%ดชันี S&P500 ปิดที% 3,768.47 จดุ ลดลง 51.25 จดุ หรือ -1.34% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที% 12,723.47 จดุ ร่วงลง 274.28 จดุ หรือ -2.11% 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งเหนือ 1.5% หลัง "พาวเวล" เตือนสหรัฐเผชิญเงนิเฟ้อหลังเปิดศก.  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 
ปีพุ่งขึ �นเหนือระดับ 1.5% ในวันนี � หลงัการกล่าวถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เกี%ยวกบัภาวะเงินเฟ้อใน
สหรัฐ  ณ เวลา 00.52 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.541% ขณะที%อตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 2.306% 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั2งซื �อภาคโรงงานพุ่งเกินคาดในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า คําสั%งซื �อภาคโรงงานของสหรัฐพุ่งขึ �น 2.6% ใน
เดือนม.ค. สงูกว่าที%นกัวิเคราะห์คาดว่าเพิ%มขึ �น 2.1% หลงัจากเพิ%มขึ �น 1.6% ในเดือนธ.ค. 

• (-) ดอลล์แข็งค่า หลังถ้อยแถลงปธ.เฟดหนุนบอนด์ยีลด์พุ่ง  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื%อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที%ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื%อคืนนี � (4 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ �นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐ หลังจากที%นายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความเห็นเกี%ยวกบัเงินเฟ้อ ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ%งมีกําหนด
เปิดเผยในวนันี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ%งเป็นดชันีวดัความเคลื%อนไหวของดอลลาร์เมื%อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ%มขึ �น 0.75% แตะที% 
91.6293 เมื%อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื%อเทียบกบัเงินเยน ที%ระดบั 107.90 เยน จากระดบั 106.96 เยน และแข็งค่าเมื%อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที%
ระดบั 0.9293 ฟรังก์ จากระดบั 0.9196 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื%อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที%ระดบั 1.2659 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดบั 1.2636 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื%อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที%ระดบั 1.1966 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2065 ดอลลาร์ ขณะที%เงิน
ปอนด์อ่อนค่าลงแตะที%ระดบั 1.3889 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3955 ดอลลาร์  

• (+/-) แหล่งข่าวเผยซาอุฯสมัครใจลดกําลังการผลิตนํ �ามันต่อไปอีก 1 เดือน  แหล่งข่าวระบวุ่า ซาอดีุอาระเบียสมคัรใจที%จะปรับลดกําลงัการ
ผลิตนํ �ามนั 1 ล้านบาร์เรล/วนัต่อไปอีก 1 เดือนในเดือนเม.ย.  นอกจากนี � ในการประชมุของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ �ามนั (โอเปก) และชาติพนัธมิตร 
หรือโอเปกพลัสในวันนี � เจ้าชายอับดูลาซิส บิน ซลัมานจากซาอุดีอาระเบีย ได้เรียกร้องให้สมาชิกโอเปกพลัสใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจ
เกี%ยวกบันโยบายการผลิตนํ �ามนั ท่ามกลางความไม่แน่นอนของอปุสงค์ อนัเนื%องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

                          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   51.5** 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  -4.2%** -4.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยขั �นสดุท้าย  6.0%** 6.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์  745K** 730K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั%งซื �อภาคโรงงาน  2.6%** 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.   185K 49k 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


