
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,695 1,684 1,676 

 1,729 1,741 1,753 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ทะยานขึ �นถึง 31.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําเริ มฟื�นตวัขึ �นจากแรงซื �อ Buy the dip หลงัจากราคาทองคําร่วงลงต่อจนแตะระดับตํ าสุดในรอบ 9 เดือนบริเวณ 
1,676.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวนัทําการก่อนหน้า  ก่อนที ราคาทองคําจะทะยานขึ �นแข็งแกร่งในช่วงการซื �อขายของตลาดยโุรป  โดยได้รับแรงหนนุจากหลายปัจจยั  ได้แก่  (1.) การแข็งค่าของสกลุ
เงินยโูร  ขานรับการเปิดเผยยอดส่งออกของเยอรมนีในเดือนม.ค.ที ดีดตวัขึ �น 1.4% สวนทางกบัที นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.2% ซึ งเป็นปัจจยักดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่า (2.) การแข็งค่า
ของเงินปอนด์  จากความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ที รวดเร็วขององักฤษ  รวมไปถึงความเห็นของนายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางองักฤษ (BoE)ที แสดงมมุมองเชงิบวกตอ่
การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจองักฤษ  ซึ งช่วยกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าเพิ ม  (3.) อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีที ร่วงลงจากระดับ 1.6%ในวันก่อนหน้าสู่ระดับ 1.563% ก่อนที 
กระทรวงการคลงัสหรัฐจะออกประมลูพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 และ 30 ปีในวนัพธุและพฤหสัตามเวลาสหรัฐ  และ (4.) การเปิดเผยดชันีความเชื อมั นของธุรกิจขนาดยอ่มของสหรัฐจาก NFIB ที ตํ า
กว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์  ซึ งปัจจยัที กล่าวมา  กดดนัดชันีดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง 0.40% สู่ระดับ 91.97 จนเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําให้พุ่งแตะระดับสูงสุดที  1,720 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์เมือคืนนี �   อยา่งไรก็ดี  กองทนุ SPDR ยงัคงถือครองทองลดลงอีก -1.45 ตันจึงเป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกราคาทองคําเอาไว้  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของ
สหรัฐ  และจบัตาความเคลื อนไหวของดชันีดอลลาร์และ.) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีเช่นเดิม 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1720.42 1680.18 1683.10 1714.60 31.50 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,718.05 26.09 91.36 

MA 50 Days 1,818.70 26.45 90.60 

MA 200 Days 1,859.52 24.26 92.85 

RSI 9 Days 37.07 43.46 68.39 

RSI 14 Days 35.91 45.22 64.99 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,061.98 -1.45 

ishare 18,455.77 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8777 -0.5091 0.4881 

10 วนั 0.9664 -0.2716 0.8509 

20 วนั 0.8526 -0.6782 0.8025 

50 วนั 0.1390 -0.8801 0.7994 

100 วนั -0.1152 -0.7112 -0.0288 

200 วนั 0.2079 -0.7171 -0.3470 

 

 

10 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เข้าซื �อเพื�อเก็งกําไรระยะสั�นหากราคาทองคํา

สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,695-1,684 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ได้ และทยอยปิดสถานะทํากําไรหากไม่ผ่านบริเวณแนว

ต้าน 1,720-1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ �นไปได้ อาจ
มีแรงขายทํากําไรระยะสั �นให้กลบัลงมาตั �งฐานราคาด้านล่างอีกครั �ง เบื �องต้นประเมินว่าราคายงัคง
เคลื อนไหวระหว่าง 1,684-1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนราคาระดบั 1,695-1,684 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ จงึจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื�อมั�นธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ �นในเดือนก.พ.  สหพนัธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันี �ว่า ดชันีความ

เชื อมั นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตวัขึ �น 0.8 จดุ สู่ระดบั 95.8 ในเดือนก.พ. เมื อเทียบรายเดือน หลงัจากร่วงลงติดต่อกนั 3 เดือน  ดชันีความเชื อมั น

ของธุรกิจขนาดย่อมได้รับแรงหนนุจากการจ้างงานและรายได้ที เพิ มขึ �น  อย่างไรก็ดี ดชันีความเชื อมั นยงัคงตํ ากว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์

ที ระดบั 96.5 

• (+) ดอลล์อ่อนค่าตามทศิทางบอนด์ยีลด์ นลท.จับตาประชุมเฟด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที ตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื อคืนนี � (9 มี.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอ่อนตวัลง ขณะที สกลุเงินยโูรแข็งค่าขานรับรายงานยอดส่งออก

ที สดใสของเยอรมนี  ดชันีดอลลาร์ ซึ งเป็นดชันีวดัความเคลื อนไหวของดอลลาร์เมื อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.39% สู่ระดบั 

91.9548 เมื อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื อเทียบกบัเงินเยน ที ระดบั 108.46 เยน จากระดบั 108.86 เยน และอ่อนค่าเมื อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที 

ระดบั 0.9280 ฟรังก์ จากระดบั 0.9351 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที ระดบั 1.2632 ดอลลาร์แคนาดา 

จากระดบั 1.2655 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที ระดบั 1.1900 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1858 ดอลลาร์ ขณะที เงินปอนด์

แข็งค่าขึ �นแตะที ระดบั 1.3897 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3837 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7717 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 

0.7662 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) อินเดียยันไม่มีการขาดแคลนวัคซนีโควิด-19 ในประเทศ  รัฐบาลอินเดียออกแถลงการณ์ ยืนยนัว่าไม่มีการขาดแคลนวคัซีนโควิด-19 ในรัฐ

ราชสถาน หรือในรัฐใดในประเทศ  กระทรวงสาธารณสขุอินเดียระบวุ่า รัฐบาลได้จดัส่งวคัซนีไปรัฐต่างๆทั วประเทศ โดยขึ �นอยู่กบัความต้องการ และ

รูปแบบการบริโภคในรัฐต่างๆ  ทั �งนี � อินเดีย ซึ งเป็นประเทศที มีการผลิตวคัซนีโควิด-19 รายใหญ่ที สดุของโลก ได้ทําการฉีดวคัซนีโควิด-19 จํานวน 23 

ล้านโดสให้แก่ประชาชนจํานวนราว 17 ล้านคน 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 30.30 จุด รับแรงซื �อหุ้นเทคโนฯ-แผนกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนส์ปิดบวกติดต่อกนัเป็นวนัที  3 เมื อคืนนี � (9 มี.ค.) 

ขณะที ดัชนี Nasdaq ปิดพุ่งขึ �นกว่า 400 จุด โดยได้แรงหนุนจากการที นักลงทุนช้อนซื �อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ งร่วงลงอย่างหนักในช่วงที ผ่านมา 

นอกจากนี � ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที ปรับตวัลง รวมทั �งความหวงัที ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะเร่งอนมุติัมาตรการ

กระตุ้นเศณษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที นําเสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ดชันีเฉลี ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที  31,832.74 จดุ เพิ มขึ �น 

30.30 จดุ หรือ +0.10% ดชันี S&P500 ปิดที  3,875.44 จดุ เพิ มขึ �น 54.09 จดุ หรือ +1.42% ดชันี Nasdaq ปิดที  13,073.82 จดุ เพิ มขึ �น 464.66 จดุ 

หรือ +3.69% 

• (+/-) ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 0.7% ในไตรมาส 4/63  สํานกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยว่า ผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศ (GDP) ของยโูรโซน หดตวัลง 0.7% ในไตรมาส 4/2563 เมื อเทียบรายไตรมาส ซึ งยํ าแย่กว่าตวัเลขประมาณการเบื �องตนัที ระบวุ่า

หดตวั 0.6%  เมื อเทียบรายปี เศรษฐกิจยโูรโซนหดตวัลง 4.9% ในไตรมาส 4 ซึ งดีกว่าตวัเลขประมาณการเบื �องตนัที ระบวุ่าหดตวั 5.0% 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐยืนยันเตรียมโหวตกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจพรุ่งนี �  สํานักงานของนายสเตนี โฮเยอร์ ผู้ นําเสียงข้างมากในสภา

ผู้แทนราษฎรสหรัฐ ออกแถลงการณ์ระบวุ่า ทางสภาผู้แทนราษฎรได้รับร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จากวฒิุสภาแล้ว 

ซึ งสภาผู้แทนราษฎรจะทําการพิจารณาและลงมติต่อร่างกฎหมายดงักล่าวในวนัพรุ่งนี �  ก่อนหน้านี � แหล่งข่าวระบวุ่า สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจลง

มติต่อร่างกฎหมายดงักล่าวอย่างเร็วที สดุในวนันี �  หากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้การอนมุติัร่างกฎหมายฉบบันี � ก็จะส่งต่อไปยงัประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน เพื อลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายก่อนวนัที  14 มี.ค. ซึ งเป็นวนัที มาตรการช่วยเหลือผู้ ว่างงานในปัจจบุนัจะหมดอายลุง 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที  8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื อมั นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที  9 มี.ค. 18.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก 
 

95.8** 95.0 

วนัพธุที  10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

-0.2%** -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) 
 

1.7%** 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI)  
 

0.2% 0.0% 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   
 

- 21.6M 

วนัพฤหสับดีที  11 มี.ค. 19.45 น. ยโุรป อตัราดอกเบี �ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)  
 

0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด  
 

- - 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

730K 745K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.60M 6.65M 

วนัศกุร์ที  12 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.7% 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.2% -1.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื อมั นผู้บริโภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที มีการประกาศออกมา 

*ที มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที  07 มีนาคม 2021 ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


