
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,676 1,659 1,643 

 1,699 1,717 1,734 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลงอีก 26.91  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคํายงัคงได้รับแรงกดดันเหมือนกับวันทําการก่อนหน้า  โดยปัจจัยหลักที�กดดันทองคํา  คือ  อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีที�พุ่งต่อเนื�องสู่ระดบั 1.774% ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือนครั �งใหม ่ จากความหวงัที�ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตัวขึ �นและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ �น  
ท่ามกลางความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 และคาดการณ์ที�ว่าแผนการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื �นฐานมลูค่า 3 ล้านล้านที�ประธานาธิบดีโจ  ไบเดนเตรียมจะเปิดเผยในวันพุธนี �ตาม
เวลาสหรัฐ  จะยิ�งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เร็วขึ �น  และเพิ�มอปุทานการออกประมลูพนัธบตัรเพื�อชดเชยการขาดทนุงบประมาณ  สถานการณ์ดังกล่าวกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�
ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  พร้อมกบัหนนุดชันีดอลลาร์ให้แข็งค่าค่าจนกดดนัราคาทองคําเพิ�ม  ปัจจัยที�ระบุว่ากดดันให้ราคาทองคําร่วงลงหลุดแนวรับจิตวิทยาบริเวณ 1,700 
ดอลลาร์ต่อออนซ์จนกระตุ้นหะเกิดแรงขายตามทางเทคนิคเพิ�ม  นี�เป็นที�มาที�ทําให้ราคาทองคําปรับตวัลงต่อจนแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 3 สปัดาห์บริเวณ 1,678.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ 
SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP, ดชันี PMI เขตชิคาโก และยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขาย  ที�สําคญัต้อง
จับตาการเปิดเผยรายละเอียดเกี�ยวกับวิธีจัดการกับแผนวงเงิน 3 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีไบเดน  รวมถึงการตอบรับของตลาดโดยเฉพาะการเคลื�อนไหวของอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี และดชันีดอลลาร์อยา่งใกล้ชิด  เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อการเคลื�อนไหวของราคาทองคํา 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1714.37 1678.60 1712.03 1685.12 -26.91 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,721.97 25.08 92.54 

MA 50 Days 1,773.98 26.30 91.22 

MA 200 Days 1,859.35 24.85 92.50 

RSI 9 Days 26.81 22.49 77.00 

RSI 14 Days 31.81 30.51 71.66 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,037.50 0.00 

ishare 17,996.63 +13.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9910 -0.1238 0.9491 

10 วนั 0.9093 0.3118 0.8314 

20 วนั 0.5919 -0.1699 0.2477 

50 วนั 0.4801 -0.7999 0.7594 

100 วนั 0.0295 -0.7440 0.5805 

200 วนั 0.1560 -0.8161 -0.2109 

 

 

31 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,699 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ เสี�ยงเปิดสถานะขาย โดยตัดขาดทุนหากผ่านแนว
ต้านในโซน 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สําหรับการปิดสถานะ
ขายเพื�อทาํกําไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,676-1,659 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนได้ให้ชะลอการเข้าซื 4อคืนออกไป 
 

 

ราคาขยบัขึ �นแตก็่มีแรงขายทํากําไรสลบัออกมา ซึ�งหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ
แนวต้าน 1,699-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ จะมีผลให้ราคาปรับตวัลงมาเพื�อสร้างฐาน
ราคา โดยมีแนวรับในโซน 1,676-1,659 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 104.41 จุด นลท.ขายหุ้นเทคโนฯหลังบอนด์ยีลด์พุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (30 มี.ค.) เนื�องจากนกั
ลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งแตะระดบัสูงสุดในรอบ 14 เดือน ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบั
ตาประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ�งจะเปิดเผยแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพื �นฐานในวนันี � พร้อมกบัจบัตาตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐ
ซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนัศกุร์นี �  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 33,066.96 จุด ลดลง 104.41 จุด หรือ -0.31% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,958.55 จุด 
ลดลง 12.54 จดุ หรือ -0.32% ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,045.40 จดุ ลดลง 14.25 จดุ หรือ -0.11% 

• (+) สหรัฐโวย WHO ออกรายงานโควดิล่าช้า,ปิดกั 4นเข้าถงึข้อมูล  สหรัฐพร้อมกบัอีก 13 ชาตแิสดงความกงัวลตอ่การที�องค์การอนามยัโลก (WHO) มี
ความล่าช้าในการเปิดเผยรายงานเกี�ยวกบัต้นตอของไวรัสโควดิ-19 รวมทั �งมีการปิดกั �นการเข้าถึงข้อมลูที�สมบูรณ์  "เราขอแสดงความกงัวลต่อความล่าช้า
ในการเปิดเผยรายงานดงักล่าว และมีการปิดกั �นการเข้าถงึข้อมลูและตวัอย่างที�สมบรูณ์" แถลงการณ์ระบุ  ทั �งนี � ประเทศที�แสดงความกงัวลดงักล่าว ได้แก่ 
สหรัฐ แคนาดา สหราชอาณาจกัร สโลวีเนีย นอร์เวย์ ลิธวัเนีย ลตัเวีย เอสโทเนีย เดนมาร์ก สาธารณรัฐเชก ออสเตรเลีย อิสราเอล ญี�ปุ่ น เกาหลีใต้ 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่า หลังบอนด์ยีลด์พุ่งสูงสุดในรอบ 14 เดือน  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (30 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที�พุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 14 เดือน ขณะที�นกัลงทนุจบัตา
ตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.ของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในวนัศกุร์นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบ
กบัสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น เพิ�มขึ �น 0.39% แตะที� 93.3004 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 110.34 เยน 
จากระดบั 109.80 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9421 ฟรังก์ จากระดบั 0.9392 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบ
กบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2633 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2596 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1716 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.1763 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3723 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3760 ดอลลาร์ 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งทะลุ 1.77% ทํานิวไฮ 14 เดือนวันนี 4  อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งทะลุ 1.77% แตะระดบัสูงสุดใน
รอบ 14 เดือนในวนันี �  ณ เวลา 17.52 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.765% หลังจากแตะระดบั 
1.772% ในช่วงแรก ขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 2.445%  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรดีดตวัขึ �นในวนันี � โดยได้
แรงหนนุจากความหวงัที�วา่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตวัขึ �น รวมทั �งคาดการณ์การดีดตวัขึ �นของเงินเฟ้อ ท่ามกลางความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนโควิด-19 และ
การที�รัฐบาลเตรียมประกาศแผนใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื �นฐาน 

• (-) ลีราร่วง หลัง "เออร์โดกัน" สั� งปลดรองผู้ว่าฯแบงก์ชาตตุิรกี  ประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกนั ผู้ นําตรุกี ประกาศปลดนายมรัูต เซตินคายา 
รองผู้วา่การธนาคารกลางตรุกี ออกจากตําแหน่งในวนันี � พร้อมกบัแต่งตั �งนายมสุตาฟา ดมูาน ให้ดํารงตําแหน่งแทนนายเซตินคายา  ทั �งนี � ค่าเงินลีราของ
ตรุกีอ่อนคา่แตะ 8.44 เมื�อเทียบดอลลาร์ หลงัจากแตะ 8.25 ในช่วงแรก 

• (-) "เยลเลน" เชื�อผู้ประกอบการลาตนิสามารถช่วยสหรัฐหลุดพ้นวกิฤต  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า ตนเชื�อว่าผู้ประกอบการซึ�ง
มีเชื �อสายลาตินอเมริกาสามารถมีบทบาทในการช่วยเหลือให้สหรัฐหลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ได้ หากมีการลดอุปสรรคในการเข้าถึงทุนและการจ้างงาน  
"ประวตัศิาสตร์บอกเราวา่ ธุรกิจของชาวลาตนิอเมริกาจะช่วยผลกัดนัการฟื�นตวัครั �งใหญ่" นางเยลเลนกล่าว 

• (-) IMF เตรียมปรับเพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2564-65 ในสัปดาห์หน้า  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แถลงในวนันี �ว่า IMF เตรียม
ทบทวนปรับเพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกสําหรับปี 2564 และ 2565 โดยได้ปัจจยัหนนุจากการที�สหรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที�เศรษฐกิจของ
หลายประเทศฟื�นตวัขึ �น หลงัได้รับการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้าง  ทั �งนี � IMF มีกําหนดเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) ฉบบัใหม่ใน
สปัดาห์หน้า 

• (-) Conference Board เผยดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐสูงกว่าคาดในมี.ค.  ผลสํารวจของ Conference Board ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ 
ระบวุา่ ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐเพิ�มขึ �นสู่ระดบั 109.7 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เริ�มเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเดือนมี.ค.
2563 จากระดบั 90.4 ในเดือนก.พ. และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 96.9 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั4งก่อน 

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

วนัองัคารที� 30 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ ราคาบ้านจาก S&P/CS   11.1%** 10.1% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก CB   109.7** 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   51.9** 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   56.3** 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 

 
 

 


