
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,713 1,700 1,687 

 1,735 1,748 1,790 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ทะยานขึ �นต่ออีก 11.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบในช่วงตลาดเอเชียและในช่วงต้นของตลาดยโุรป  ก่อนที&จะพุ่งขึ �นทันทีที&กระทรวงแรงงาน
สหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ&งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ดีดตวัขึ �น 0.4% ในเดือนก.พ.สอดคล้องกบัคาดการณ์  แต่หากไมน่บัรวมหมวดอาหารและพลังงาน 
พบว่าดชันี CPI พื �นฐานเพิ&มขึ �นเพียง 0.1% ในเดือนก.พ. ซึ&งน้อยกว่าที&นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าจะเพิ&มขึ �น 0.2% ในเดือนก.พ. สะท้อนว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนั �นขยายตัวเพียง
เล็กน้อย  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัดชันีดอลลาร์ให้อ่อนค่าลง 0.18% สู่ระดบั 91.79 พร้อมกนันี �ยงักดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีให้ปรับตวัลงสู่ระดบั 1.521% ซึ&งเป็น
ปัจจัยหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที&ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยอีกด้วย  ปัจจัยที&กล่าวมาหนุนให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นปิดตลาดไม่ไกลจากระดับสูงสุดในระหว่างวันบริเวณ 
1,726.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคายงัอยูใ่นกรอบจํากดั  เนื&องจากกองทนุ SPDR ยงัคงถือครองทองลดลงต่อเนื&อง  โดยวานนี �ลดการถือครองทองคําลงอีก  -1.75 
ตนั  ขณะที&ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮที&เหนือระดบั 32,000 จดุเมื&อคืนนี �ขานรับการที&สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์และจะส่งร่างกฎหมายดงักล่าวไปยงัประธานาธิบดีไบเดน เพื&อลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายในวนัศกุร์นี �  ปัจจยัดงักล่าวบั&นทอนแรงซื �อทองคําบางส่วน  สําหรับวนันี �ตดิตามผลการประชมุ
ธนาคารกลางยโุรป(ECB) รวมถึงการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์และ JOLTS Job Openings ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1726.72 1708.19 1714.80 1726.42 11.82 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,715.03 25.99 91.51 

MA 50 Days 1,815.54 26.45 90.63 

MA 200 Days 1,859.65 24.30 92.82 

RSI 9 Days 42.66 46.26 64.03 

RSI 14 Days 39.73 46.92 62.11 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,060.23 -1.75 

ishare 18,426.40 -28.88 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9630 -0.1048 0.3599 

10 วนั 0.9651 -0.2061 0.8181 

20 วนั 0.8990 -0.7001 0.8194 

50 วนั 0.1421 -0.8981 0.8050 

100 วนั -0.1208 -0.7242 0.0016 

200 วนั 0.1870 -0.7348 -0.3633 

 

 

11 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคายืนเหนือ 1,713-1,700 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ เปิดสถานะซื �อเพื อลงทุนระยะสั�น(ตัดขาดทุนหาก
หลุด 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แต่หากราคาทองคําดีดตัว
ขึ �นยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,729-1,735 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
อาจพจิารณาทยอยปิดสถานะซื �อเพื อทาํกาํไร 

 

หากราคายืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,713-1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาอาจพยายามขึ �นไป
ทดสอบแนวต้าน 1,729-1,735 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตเ่มื&อราคาปรับตวัขึ �นอาจมีแรงขายทํากําไรสลบั
เข้ามา โดยหากสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกได้จะเกิดซื �อดนัให้ราคาทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 
1,748 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี CPI ปรับตัวขึ �น 0.4% ในเดือนก.พ. สอดคล้องคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ&ง

เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ดีดตวัขึ �น 0.4% ในเดือนก.พ. หลงัจากปรับตวัขึ �น 0.3% ในเดือนม.ค.  เมื&อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่ง

ขึ �น 1.7% ซึ&งเป็นการดีดตวัขึ �นมากที&สดุนบัตั �งแต่เดือนก.พ.2563 หลงัจากเพิ&มขึ �น 1.4% ในเดือนม.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี 

CPI เพิ&มขึ �น 0.4% ในเดือนก.พ. เมื&อเทียบรายเดือน และ 1.7% เมื&อเทียบรายปี  หากไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดชันี CPI พื �นฐานเพิ&มขึ �น

เพียง 0.1% ในเดือนก.พ.  เมื&อเทียบรายปี ดชันี CPI พื �นฐานปรับตวัขึ �น 1.3% ในเดือนก.พ. หลงัจากดีดตวัขึ �น 1.4% ในเดือนม.ค. 

• (+) สหรัฐเผยจาํนวนผู้ขอสินเชื อรีไฟแนนซ์ร่วงลง หลังดอกเบี �ยเงนิกู้ดีดตัว  สมาคมนายธนาคารเพื&อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า 

จํานวนผู้ ที&ยื&นขอสินเชื&อเพื&อการรีไฟแนนซ์ลดลง 5% ในสปัดาห์ที&แล้ว และดิ&งลง 43% เมื&อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที&แล้ว  จํานวนผู้ ที&ยื&นขอสินเชื&อ

เพื&อการรีไฟแนนซ์ลดลงเมื&อเทียบรายปีเป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่วนัที& 8 มี.ค.2562 โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตวัขึ �นของอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ จํานอง 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า คาดเฟดยังไม่ขึ �นดบ.หลังเงนิเฟ้อซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื&อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที&ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเมื&อคืนนี � (10 มี.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อที&ขยายตวัเพียงเล็กน้อยในเดือนก.พ. ซึ&งลดแนวโน้มการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ย

ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  ดัชนีดอลลาร์ ซึ&งเป็นดัชนีวัดความเคลื&อนไหวของดอลลาร์เมื&อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 

0.16% สู่ระดบั 91.8084 เมื&อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื&อเทียบกบัเงินเยน ที&ระดบั 108.36 เยน จากระดบั 108.46 เยน และอ่อนค่าเมื&อเทียบ

กบัดอลลาร์แคนาดา ที&ระดบั 1.2622 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2632 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื&อเทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นแตะที&

ระดบั 0.9294 ฟรังก์ จากระดบั 0.9280 ฟรังก์  ยโูรแข็งค่าเมื&อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที&ระดบั 1.1922 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1900 ดอลลาร์ ขณะที&

เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที&ระดบั 1.3932 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3897 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7738 ดอลลาร์สหรัฐ 

จากระดบั 0.7717 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 464.28 จุด รับแผนกระตุ้นศก.คืบหน้า-คลายกังวลเงินเฟ้อ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮที&เหนือ

ระดบั 32,000 จดุเมื&อคืนนี � (10 มี.ค.) ขานรับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที&นําเสนอ

โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงหนนุจากการที&นกัลงทนุคลายความกงัวลเกี&ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ หลงัสหรัฐเผยดชันีราคา

ผู้บริโภค (CPI) ขยบัขึ �นเพียงเล็กน้อยในเดือนก.พ.  ดชันีเฉลี&ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที& 32,297.02 จดุ เพิ&มขึ �น 464.28 จดุ หรือ +1.46% ดชันี 

S&P500 ปิดที& 3,898.81 จดุ เพิ&มขึ �น 23.37 จดุ หรือ +0.60% ดชันี Nasdaq ปิดที& 13,068.83 จดุ ลดลง 4.99 จดุ หรือ -0.04% 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างกม.กระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านดอลล์ ไบเดนลงนามศุกร์นี �  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนน

เสียง 220 ต่อ 211 ผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้วเมื&อคืนนี �ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าวันนี �ตามเวลาไทย 

และจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปยงัประธานาธิบดีโจ ไบเดน เพื&อลงนามบงัคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป  ร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ&งมีชื&อว่า 

"American Rescue Plan Act of 2021" ครอบคลมุถึงการจดัสรรงบประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์เพื&อแจกจ่ายให้กบัชาวอเมริกนัโดยตรงคนละ 

1,400 ดอลลาร์, ให้เงินช่วยเหลือบรรดารัฐและรัฐบาลกลางในวงเงิน 3.50 แสนล้านดอลลาร์, จดัสรรเงินทนุเพื&อรับมือกบัการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 และขยายโครงการช่วยเหลือคนตกงานสปัดาห์ละ 300 ดอลลาร์ออกไปจนถงึเดือนก.ย.ปีนี � 
 

                         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) 
 

0.1%** 0.0% 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

13.8M** 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 คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 


