
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,713 1,700 1,687 

 1,744 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 4.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ระหว่างวนั  การอ่อนค่าของดชันีดอลลาร์และการร่วงลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีหลงันกัลงทนุ
คลายความกงัวลเกี-ยวกบัภาวะเงินเฟ้อจะหนนุให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นแตะ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองลดช่วงบวกลงจากแรงขายทํากําไร  ก่อนที-จะปรับตัวลงแรงหลังการ
เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที-ออกมาดีเกินคาด  ทั �งตวัเลขจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานที-ลดลงเกินคาดสู่ระดับ 712,000 รายในสัปดาห์ที-แล้ว  รวมถึงผลสํารวจการเปิดรับสมคัรงานและ
อตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) ที-พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึ-งเป็นมาตรวดัอปุสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ-มขึ �นสู่ระดับ 6.9 ล้านตําแหน่งในเดือนม.ค.  ทั �งนี �  การเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจที-ดีเกินคาด  รวมไปถึงข่าวที-ว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ ได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เป็นที-เรียบร้อยแล้ว  ส่งผลให้อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีฟื�นตวัจากระดบัตํ-าสดุที- 1.474% ส่วนดชันีดอลลาร์ ซึ-งเป็นดชันีวดัความเคลื-อนไหวของดอลลาร์เมื-อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงินก็มีการฟื�นตวัจาก
ระดับตํ-าสุดบริเวณ  91.365 เช่นกัน  ส่งผลกดดันให้ราคาทองคําร่วงลงจากระดับสูงสุดในระหว่างวันลงมาปิดตลาดในแดนลบ  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลงอีก -4.96 ตันสู่ระดับ 
1,055.27 ตนั ทําให้ในปี 2021 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง -115.47 ตนั  สะท้อนกระแสเงินทุนที-ยงัคงไหลออกจากกองทุน ETF ทองคําต่อเนื-อง  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผย
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) และคาดการณ์ความเชื-อมั-นผู้บริโภค จาก UoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1739.84 1719.26 1725.60 1722.10 -4.32 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,714.09 25.94 91.53 

MA 50 Days 1,812.04 26.44 90.65 

MA 200 Days 1,859.86 24.35 92.79 

RSI 9 Days 43.84 46.91 54.22 

RSI 14 Days 40.58 47.30 55.46 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,055.27 -4.96 

ishare 18,426.40 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9676 -0.6163 0.7873 

10 วนั 0.9548 -0.3045 0.6897 

20 วนั 0.9364 -0.6793 0.8245 

50 วนั 0.1545 -0.9000 0.8076 

100 วนั -0.1227 -0.7314 0.0239 

200 วนั 0.1738 -0.7474 -0.3754 

 

 

12 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคาไม่หลุด 1,719-1,713 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ รอเสี� ยงเปิดสถานะซื #อในบริเวณดังกล่าว(ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,713ดอลลาร์ต่อออนซ์)  เน้นการลงทุน
ระยะสั#นและควรพิจารณาถึงความเสี�ยง เนื�องจากราคา
ทองคาํแกว่งตัวผันผวน 

 

ระยะสั �นราคาทองคําเกิดแรงซื �อสลับเข้ามาเพิ-มขึ �น  ในขณะที-แรงขายเข้ามากดดันในระดบัสูงเช่นกัน 
ทั �งนี � แนะนําให้พิจารณาเข้าซื �อเมื-อราคาอ่อนตวัลงโดยหากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,719-
1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเน้นซื �อขายระยะสั �นและหากราคาดีดตัวขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,744-
1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าไม่สามารถยืนไม่ได้ แนะนําหาจงัหวะขายทํากําไร 
 



 

 

• (+) ด่วน! เดนมาร์กระงับฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ หลังมีรายงานทาํให้เกิดลิ�มเลือดอุดตัน  กระทรวงสาธารณสขุเดนมาร์กประกาศระงบัการฉีดวคัซีนโค
วิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเป็นการชั-วคราว หลังมีรายงานกรณีการเกิดภาวะลิ-มเลือดอุดตันในผู้ ที-ได้รับวคัซีนบางราย  นอกจากนี � ทางการ
ออสเตรียก็ได้ประกาศระงบัการฉีดวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าเช่นกนั หลงัมีรายงานว่ามีผู้ เสียชีวิตจากอาการแข็งตวัของเลือดที-ผิดปกติ และบางคนมีอาการ
ลิ-มเลือดอดุตนัในปอดหลงัได้รับวคัซีน 

• (+) ดอลล์อ่อน นักลงทุนหันซื #อสินทรัพย์เสี�ยงหลังคลายวิตกเงินเฟ้อ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื-อเทียบกับสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที-ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื-อคืนนี � (11 มี.ค.) เนื-องจากนักลงทนุหนัไปซื �อสกุลเงินที-เป็นสินทรัพย์เสี-ยง หลงัคลายวิตกเกี-ยวกับเงินเฟ้อ นอกจากนี � การที-
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงสู่ระดบัตํ-ากวา่ 1.5% ยงัเป็นอีกปัจจยัที-ทําให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงด้วย  ดชันีดอลลาร์ ซึ-งเป็นดชันีวดั
ความเคลื-อนไหวของดอลลาร์เมื-อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.41% สู่ระดบั 91.4316 เมื-อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื-อเทียบ
กบัฟรังก์สวิส ที-ระดบั 0.9245 ฟรังก์ จากระดบั 0.9294 ฟรังก์ และอ่อนค่าเมื-อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที-ระดบั 1.2537 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 
1.2622 ดอลลาร์แคนาดา แตเ่มื-อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 108.47 เยน จากระดบั 108.36 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื-อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ 
ที-ระดบั 1.1980 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1922 ดอลลาร์ ขณะที-เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.3987 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3932 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นแตะที-ระดบั 0.7787 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7738 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 188.57 จุด รับไบเดนลงนามกระตุ้นศก.-ข้อมูลแรงงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮติดต่อกัน
เป็นวนัที- 2 เมื-อคืนนี � (11 มี.ค.) ขานรับข่าวประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เพื-อ
เยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนุนจากตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐลดลงแตะระดบั
ตํ-าสุดนบัตั �งแต่เดือนพ.ย.2563  ดชันีเฉลี-ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที- 32,485.59 จุด เพิ-มขึ �น 188.57 จุด หรือ +0.58% ดชันี S&P500 ปิดที- 3,939.34 
จดุ เพิ-มขึ �น 40.53 จดุ หรือ +1.04% ดชันี Nasdaq ปิดที- 13,398.67 จดุ เพิ-มขึ �น 329.84 จดุ หรือ +2.52% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิ�มสู่ระดับ 6.9 ล้านตาํแหน่งในม.ค.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการเปิดรับ
สมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึ-งเป็นมาตรวดัอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ-มขึ �นสู่ระดบั 6.9 
ล้านตําแหน่งในเดือนม.ค. จาก 6.8 ล้านตําแหน่งในเดือนธ.ค. 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื�นขอสวัสดกิารว่างงานตํ�ากว่าคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื-นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
ลดลงสู่ระดบั 712,000 รายในสปัดาห์ที-แล้ว ซึ-งเป็นระดบัตํ-าสดุนบัตั �งแตเ่ดือนพ.ย.2563 และตํ-ากวา่ที-นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที-ระดบั 725,000 ราย 

• (+/-) "ไบเดน" ลงนามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว เตรียมแถลงข่าว 08.00 น.วันนี #  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐ ได้ลงนามในร่าง
กฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้วเมื-อวานนี �ตามเวลาสหรัฐ (11 มี.ค.) หลงัจากร่างกฎหมายได้ผ่านความเห็นชอบจากทั �งสภา
ผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐ โดยมีวตัถุประสงค์เพื-อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที-ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ร่าง
กฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบันี �มีชื-อวา่ "American Rescue Plan Act of 2021" ซึ-งครอบคลมุถงึการจดัสรรงบประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์เพื-อแจกจ่าย
ให้กบัชาวอเมริกนัโดยตรงคนละ 1,400 ดอลลาร์, ให้เงินช่วยเหลือรัฐตา่งๆ และรัฐบาลกลางในวงเงิน 3.50 แสนล้านดอลลาร์, จดัสรรเงินทนุเพื-อรับมือกบั
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และขยายเวลาของโครงการช่วยเหลือคนตกงานสปัดาห์ละ 300 ดอลลาร์ออกไปจนถงึเดือนก.ย.ปีนี � 

• (+/-) ECB มีมติคงดอกเบี #ย ส่งสัญญาณเพิ�มวงเงิน QE ใน Q2/64  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายและวงเงินในการซื �อ
พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชมุนโยบายการเงินในวนันี � ขณะที- ECB ยงัคงจบัตาเศรษฐกิจในภูมิภาคที-ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19  ทั �งนี � ที-ประชมุ ECB มีมตคิงอตัราดอกเบี �ยนโยบายหรืออตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซ์ที-ระดบั 0% ซึ-งเป็นระดบัตํ-าสุดเป็น
ประวตัิการณ์ และคงอตัราดอกเบี �ยเงินฝากที-ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กบั ECB ที-ระดบั -0.50% ขณะที-คงอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ ที-ระดบั 0.25%  นอกจากนี � 
ECB มีมติคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที-ระดบั 1.85 ล้านล้านยูโร โดยจะซื �อ
พนัธบตัรตามโครงการดงักล่าวจนถงึเดือนมี.ค.2565  อย่างไรก็ดี ECB ระบวุา่ ECB จะเพิ-มวงเงินในการซื �อพนัธบตัรในไตรมาส 2 เพื-อทําให้อตัราดอกเบี �ย
ยงัคงอยู่ในระดบัตํ-า ขณะที-เศรษฐกิจยโูรโซนยงัคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

                          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  
 

712K** 745K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.92M** 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 

 
 

 


