
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,699 1,687 1,676 

 1,721 1,736 1,749 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลงถึง 18.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําถกูกดดนัจากหลายปัจจยั  ได้แก่  (1.)แรงขายตามทางเทคนิค  หลงัราคาทองคําหลดุแนวรับบริเวณ 1,721-1,719  
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุของราคาทองคําในช่วง 2 สปัดาห์ที�ผ่านมา (2.) การแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ จากแรงซื �อสกลุเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลว่าการผิดนัดชําระการ
เพิ�มเงินประกนั (Margin Call) ของกองทนุเฮดจ์ฟันด์ Archego  capital ในสปัดาห์ที�แล้วนั �นอาจส่งผลเสียในวงกว้าง และกระทบต่อตลาดอื�น  นอกจากนี �  ดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากการ
เปิดเผยดชันีภาคการผลิตรัฐเท็กซสัพุ่งขึ �น 28 จดุ สู่ระดบั 48.0 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนับตั �งแต่เริ�มมีการเก็บรวบรวมข้อมลูเมื�อ 17 ปีก่อนอีกด้วย และ(3.) อัตราผลตอบแทนพันธบตัร
สหรัฐอาย ุ10 ปีปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 1.724% จากความคาดหวงัของนกัลงทนุว่าแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพื �นฐานของประธานาธิบดีโจ  ไบเดนที�เตรียมจะเปิดเผยในวนัพธุนี �จะกระตุ้นการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจให้เร็วขึ �น  และเพิ�มอุปทานการออกประมลูพันธบตัรเพื�อชดเชยการขาดทุนงบประมาณ  นั�นเป็นปัจจัยกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย  
สถานการณ์ที�ระบวุ่าเป็นปัจจยักดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแรง  จนแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,705.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะฟื�นตัวขึ �นเล็กน้อยมาปิดตลาดบริเวณ 1,712.03 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ�ม +0.88 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยราคาบ้านจาก S&P/CS และดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก CB ของสหรัฐ 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1733.08 1705.92 1732.10 1712.03 -18.87 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,731.15 25.40 92.31 

MA 50 Days 1,778.26 26.35 91.15 

MA 200 Days 1,859.87 24.82 92.51 

RSI 9 Days 35.70 29.50 71.03 

RSI 14 Days 37.89 35.80 67.38 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,037.50 +0.88 

ishare 17,996.63 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9424 -0.2393 0.4641 

10 วนั 0.8548 0.3535 0.8271 

20 วนั 0.4835 -0.3373 0.1249 

50 วนั 0.3996 -0.8195 0.7476 

100 วนั -0.0083 -0.7436 0.5309 

200 วนั 0.1662 -0.8089 -0.2439 

 

 

30 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                พจิารณาโซน 1,717-1,721 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในการเสี�ยงเปิดสถานะขาย โดยเข้าซื %อคืนเมื�อราคาอ่อน

ตัวลงเข้าใกล้แนวรับโซน 1,703-1,699 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

ซึ�งจะเป็นการเก็งกาํไรระยะสั%นเท่านั%น 

 

 

ราคาทองคําเกิดแรงขายจนราคาออ่นตวัลง แม้วา่จะมีแรงซื �อให้ดีดตวัขึ �นมาได้บ้าง แต่หาก
มีแรงซื �อไมม่ากพอ ราคามีโอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับโซน  1,703-1,699 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ทั �งนี � ระยะสั �นประเมินแนวต้านโซนใกล้ 1,717-1,721 ดอลลาร์ หากไม่สามารถผ่าน
ไปได้ อาจเกิดแรงขายกดดนัให้ราคาออ่นตวัลงอีกครั �ง  
 



 

 

• (+) ทาํเนียบขาวยัน "ไบเดน" ไม่มีความต้องการพบ "คิม จอง อึน"  ทําเนียบขาวแถลงในวนันี �ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไม่มีความประสงค์ที�
จะพบนายคิม จอง อนึ ผู้ นําเกาหลีเหนือ  ทั �งนี � ต่อข้อถามที�ว่า แนวทางทางการทตูของปธน.ไบเดนต่อเกาหลีเหนือจะรวมถึงการที�ปธน.ไบเดนพบปะ
กบันายคิม จอง อนึหรือไม่ ตามที�อดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์เคยปฏิบติั นางเจน ซากี โฆษกทําเนียบขาว กล่าวว่า "ดิฉันคิดว่าแนวทางของป
ธน.ไบเดนจะแตกต่างจากอดีตปธน.ทรัมป์ และสิ�งนี �ไม่ใช่ความประสงค์ของปธน.ไบเดน" 

• (+) ผู้ เชี�ยวชาญสหรัฐเตรียมทบทวนรายงาน WHO เกี�ยวกับต้นตอไวรัสโควิด-19  ทําเนียบขาวแถลงว่า คณะผู้ เชี�ยวชาญจากสหรัฐจะทําการ
พิจารณาทบทวนรายงานขององค์การอนามยัโลก (WHO) เกี�ยวกบัต้นตอของไวรัสโควิด-19  "เราจะทําการสอบสวนที�มีความเป็นอิสระ และให้
ความสําคญัทางด้านเทคนิค ซึ�งหลงัจากทําการทบทวนรายงานของ WHO เราก็จะประเมินแนวทางที�เราจะดําเนินการต่อไป" นางเจน ซากี โฆษก
ทําเนียบขาว กล่าว  ทั �งนี � รายงานที� WHO จดัทําขึ �นร่วมกบัจีนระบวุ่า ไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที�จะแพร่เชื �อจากค้างคาวสู่มนษุย์ผ่านทางสตัว์อีก
ประเภทหนึ�งที�เป็นพาหะของโรค  นอกจากนี � รายงานยงัระบุว่า เป็นเรื�องที�เป็นไปไม่ได้อย่างมากที�ไวรัสโควิด-19 จะเกิดจากการรั�วไหลออกจาก
ห้องปฏิบติัการ 

• (-) ดอลล์แข็งรับแรงซื %อสินทรัพย์ปลอดภยั เหตุวิตกเฮดจ์ฟันด์ผิดนัดชาํระ Margin Call  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ใน
การซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (29 มี.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ซึ�งเป็นสินทรัพย์ที�ปลอดภยั หลงัมีรายงานข่าวว่า
บริษัทเฮดจ์ฟันด์ในสหรัฐผิดนดัชําระการเพิ�มเงินประกนั (Margin Call) และส่งผลให้ภาวะการซื �อขายในตลาดหุ้นสหรัฐผนัผวนอย่างหนกั  ดชันี
ดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.18% สู่ระดบั 92.9413 เมื�อคืนนี � 
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 109.80 เยน จากระดบั 109.68 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9392 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.9390 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2596 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2594 
ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1763 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1789 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�
ระดบั 1.3760 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3783 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7629 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7620 ดอลลาร์
สหรัฐ 

• (-) เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนมี.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลสํารวจระบวุ่า ดชันี
ภาคการผลิตรัฐเท็กซสัพุ่งขึ �น 28 จดุ สู่ระดบั 48.0 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เริ�มมีการเก็บรวบรวมข้อมลูเมื�อ 17 ปีก่อน  ดชันีมีค่าเป็น
บวกในเดือนมี.ค. ซึ�งบง่ชี �ถงึการขยายตวัของภาคการผลิตในเท็กซสั  ดชันีภาคการผลิตส่งสญัญาณขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนที� 10 หลงัจากทรุด
ตวัลงแตะระดบัตํ�าสดุเป็นประวติัการณ์ในเดือนเม.ย.ปีที�แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

• (-) คาดศุกร์นี %สหรัฐเผยจ้างงานเพิ�มขึ %น 630,000 ตําแหน่ง อัตราว่างงานลดลงสู่ 6.0%  นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ในวนัศกุร์นี � กระทรวง
แรงงานสหรัฐจะรายงานตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �น 630,000 ตําแหน่งในเดือนมี.ค. ขณะที�อตัราการว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 6.0% 

• (+/-) หุ้นโบอิ %งพุ่งหนุนดาวโจนส์ปิดบวก 98.49 จุด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (29 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �น
ของหุ้นโบอิ �ง ซึ�งเป็น 1 ใน 30 หลกัทรัพย์ที�ใช้คํานวณดัชนีดาวโจนส์ อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 ปิดในแดนลบ เนื�องจากหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่ม
พลงังานร่วงลงอย่างหนกั  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 33,171.37 จดุ เพิ�มขึ �น 98.49 จดุ หรือ +0.30% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,971.09 จดุ 
ลดลง 3.45 จดุ หรือ -0.09% ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,059.65 จดุ ลดลง 79.08 จดุ หรือ -0.60% 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั%งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสําคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที� 30 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ราคาบ้านจาก S&P/CS   11.2% 10.1% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก CB   96.0 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั �งสดุท้าย GDP ไตรมาส 4/2020   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   557K 117K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนก.พ.   -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั �งวนั ทั �งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   678K 684K 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรัฐฯ ISM เผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุร์ที� 2 เม.ย. ทั �งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั �งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

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

 
 

 


