
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,743 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 11.95  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนัหลกัมาจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์แตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาห์  ขณะที.สกลุเงินยโูรอ่อนค่าลง -
0.72% สู่ระดบั 1.1847 ดอลลาร์ หลงัหลายประเทศในยโูรโซนเผชิญกบัการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 ล่าสดุเยอรมนีขยายมาตรการ Lockdown ไปจนถึงวันที. 18 เม.ย.  นอกจากนี �ราคา
ทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ.มจากถ้อยแถลงของนายโรเบร์ิต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสัที.ออกมาสนบัสนนุให้เฟดปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยก่อนสิ �นปี 2022  โดยระบวุ่า
เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตวัเพียงพอที.จะทําให้เฟดลดระดบัการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินลงได้ ปัจจยัดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ.าสดุบริเวณ 1,724.50 ดอลลาร์
ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัลงของราคายงัถือว่าอยูใ่นกรอบ  เนื.องจากราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการดิ.งลงของดชันีดาวโจนส์กว่า 300 จดุจากความวิตกว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะปรับขึ �น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  รวมถึงความวิตกเกี.ยวกบัการระบาดรอบใหมข่อง COVID-19 ในยโูรโซน  ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัลดลงสู่ระดบั 1.604% หลงันายเจอ
โรม  พาวเวล ประธานเฟดกล่าวในระหว่างการ Testimony เป็นวนัแรกว่า “อตัราเงินเฟ้อของสหรัฐจะไมเ่กินกว่าการควบคมุ”  สถานการณ์ดงักล่าวช่วยสกดัช่วงติดลบของราคาทองคําเอาไว้  ด้าน
กองทนุ  SPDR ถือครองทองลดลง -6.42 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุกนง.ของไทย  การเปิดเผยยอดสั.งซื �อสินค้าคงทน, ดชันี PMI ภาคการผลิตและการบริการ และการแถลงการณ์ของ
นายพาวเวล ประธานเฟด และนางเยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐต่อสภาคองเกรส(Testimony )เป็นวนัที. 2  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1742.29 1724.50 1739.17 1727.17 -11.95 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,733.66 25.87 91.83 

MA 50 Days 1,787.55 26.37 90.97 

MA 200 Days 1,860.38 24.68 92.60 

RSI 9 Days 44.76 36.35 66.99 

RSI 14 Days 42.87 40.28 63.90 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,045.36 -6.42 

ishare 18,221.86 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9170 0.9518 0.9785 

10 วนั 0.3677 -0.2107 0.2926 

20 วนั 0.8472 -0.1857 0.6358 

50 วนั 0.1762 -0.8441 0.7659 

100 วนั -0.0707 -0.7525 0.3086 

200 วนั 0.1856 -0.7847 -0.3179 

 

 

24 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เก็งกาํไรระยะสั�นตามกรอบราคา เปิดสถานะ

ซื �อหากราคาสามารถยืนเหนือ 1,717-1,707 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ได้และให้ทยอยขายทาํกาํไรหากราคายังไม่ยืนเหนือ

โซน 1,740-1,743 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคํายังสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,724-1,717 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทําให้มีแนวโน้มดันขึ �นสู่บริเวณ 1,740-1,743 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึ �นไป ต้องระวงัแรง
ขายทํากําไรที.จะออกมา สําหรับวันนี �ประเมินแนวต้านถัดไปที.  
1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุเดือนมี.ค.) 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 308.05 จุด วิตกผลกระทบโควิด-สหรัฐขึ �นภาษีนิติบุคคล  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื.อคืนนี � (23 มี.ค.) 
เนื.องจากความกงัวลเกี.ยวกบัการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควดิ-19 ได้ฉดุหุ้นกลุ่มสายการบนิและกลุ่มโรงแรมดิ.งลงอย่างหนกั นอกจากนี � นกัลงทนุยงั
วิตกว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะปรับขึ �นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื.อนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์  ดชันีเฉลี.ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที. 32,423.15 จุด ร่วงลง 308.05 จุด หรือ -0.94% ดัชนี S&P500 ปิดที. 3,910.52 จุด ลดลง 30.07 จุด หรือ -0.76% ดัชนี 
Nasdaq ปิดที. 13,227.70 จดุ ลดลง 149.84 จดุ หรือ -1.12% 

• (+) บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง หลังร่างแถลงการณ์ "พาวเวล" บ่งชี �ศก.สหรัฐยังอ่อนแอ  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนันี � หลงั
สื.อเผยร่างแถลงการณ์ที.นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกล่าวต่อสภาคองเกรสในวนันี � ซึ.งได้แสดงความกังวลต่อเศรษฐกิจ
สหรัฐ  ณ เวลา 19.18 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 1.651% ขณะที.อัตราผลตอบแทนพันธบตัร
รัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 2.365% 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ตํ@ากว่าคาดในเดือนก.พ.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ดิ.งลง 18.2% สู่ระดบั 775,000 ยูนิต
ในเดือนก.พ. ตํ.ากวา่ที.นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที.ระดบั 875,000 ยนิูต  ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนก.พ.ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที.หนาวเย็นในสหรัฐ 

• (+) สหรัฐเผยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดพุ่งสูงสุด 12 ปีในปี 2563  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขขาดดลุบญัชีเดินสะพดัของสหรัฐพุ่งขึ �น 
34.8% สู่ระดบั 6.472 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2563 ซึ.งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่ปี 2551 ตวัเลขขาดดลุในปี 2563 เทียบเท่ากบัสดัส่วน 3.1% ของตวัเลข
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยสงูกวา่ระดบั 2.2% ของปี 2562 และเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตปี่ 2551 

• (-) ประธานเฟดดัลลัสหนุนขึ �นดอกเบี �ยปีหน้า  นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั กล่าวว่า เขาสนบัสนนุให้เฟด
ปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยก่อนสิ �นปีหน้า  นายแคปแลนกล่าวว่า แม้เขาไม่คาดว่าเงินเฟ้อจะสร้างปัญหาในเร็วๆนี � แต่เขาก็คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการ
ขยายตวัเพียงพอที.จะทําให้เฟดลดระดบัการใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินที.เฟดเริ.มใช้นับตั �งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐ  
นอกจากนี � นายแคปแลนยังยอมรับว่าเขาเป็นหนึ.งในกรรมการเฟดที.ได้ระบุคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ �นอัตราดอกเบี �ยในปีหน้าในการประชุม
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เมื.อสปัดาห์ที.แล้ว 

• (-) ดอลล์แข็งค่า หลังพาวเวล-เยลเลนแสดงมุมมองเศรษฐกิจ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื.อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที.ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื.อคืนนี � (23 มี.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้แสดง
มมุมองเกี.ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจตอ่คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรเมื.อคืนนี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ.งเป็นดชันีวดัความเคลื.อนไหวของ
ดอลลาร์เมื.อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ.มขึ �น 0.64% แตะที. 92.3410 เมื.อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื.อเทียบกบัเงินเยน ที.ระดบั 
108.74 เยน จากระดบั 108.80 เยน แต่แข็งค่าเมื.อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที.ระดบั 0.9338 ฟรังก์ จากระดบั 0.9234 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื.อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที.ระดบั 1.2568 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2509 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื.อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที.ระดบั 1.1852 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.1941 ดอลลาร์ ขณะที.เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที.ระดบั 1.3758 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3863 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 
0.7643 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7754 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) สื@อเผยแถลงการณ์ "พาวเวล-เยลเลน" ก่อนกล่าวต่อสภาคองเกรสคืนนี �  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนางเจ
เน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ จะกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรในวนันี � และต่อคณะกรรมาธิการการ
ธนาคารประจําวฒุิสภาในวนัพรุ่งนี � โดยทั �งสองจะแสดงวิสยัทศัน์เกี.ยวกบัภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ และความสําคญัของการใช้นโยบายทางการเงินและการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    ทั �งนี � สื.อได้เผยแพร่ร่างแถลงการณ์ของนายพาวเวลซึ.ง
เตรียมแถลงในวันนี � โดยระบุว่า นายพาวเวลมองว่า เศรษฐกิจสหรัฐได้ฟื�นตวัขึ �นอย่างมาก โดยได้แรงหนุนจากการที.สภาคองเกรสและเฟดต่างก็ใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แตเ่ศรษฐกิจยงัคงอยู่หา่งไกลจากคําวา่ "ฟื�นตวัอย่างสมบูรณ์"  ส่วนร่างแถลงการณ์ของนางเยลเลนที.เตรียมกล่าวในวนันี � ระบุ
ว่า นางเยลเลนจะแสดงความเชื.อมั.นต่อเศรษฐกิจสหรัฐ โดยเศรษฐกิจจะมีการขยายตวั และมีการจ้างงานเต็มศกัยภาพในปีหน้า โดยได้ปัจจยัหนนุจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที. 22 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.   6.22M** 6.69M 

วนัองัคารที. 23 มี.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ.  775K** 923K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดริชมอนด์  17** 14 

วนัพธุที. 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มตดิอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)  
 

0.50% 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

60.8 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

46.4 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

57.9 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

46.1 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

55.0 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

50.7 49.5 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั.งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.พ.     
 

0.9% 3.4% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

59.6 58.6 

 
20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  

 

60.1 59.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

- 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

วนัพฤหสับดีที. 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 วนัที. 1 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

737K 770K 

วนัศกุร์ที. 26 มี.ค. ทั �งวนั ยโุรป Euro Summit  
 

- - 

 วนัที. 2 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีค่าใช้จ่ายเพื.อการบริโภคส่วนบุคคล(Core PCE)  
 

0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การบริโภคส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-6.9% 10.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื.อมั.นผู้บริโภคจากUoM  
 

83.6 83.0 

 
21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM  

 

- 3.1% 

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

*ที.มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที. 19 มีนาคม 2021 ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 

 


