
 

 

 

 

   

1,668  1,653  1,637 

 1,700  1,714  1,729 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้ฟื�นตวัขึ �นจาก Low วานนี�ที�ทาํไวบ้รเิวณ 1,676.76 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขึ �นมาทดสอบระดบัสงูสดุเชา้นี �บรเิวณ 1,691.45 ดอลลารต์่อออนซ ์ แตก่าร
ฟื�นตวัของราคาอยู่ในระดบัจาํกดั ยงัไมส่ามารถทาํไฮใหม่จากวนัก่อนหนา้ รบัแรงกดดนัจากดชันีดอลลารอ์ยูใ่กลร้ะดบัสงูสดุรอบ 3 เดือนครึ�ง ขณะที�ผลตอบแทนพนัธบตัรที�
สูงขึ �นและคาดการณ์ที�ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ �น จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ที�ใกลไ้ดร้ับการอนุมัติ  ทั�งนี � นางแนนซี เพโลซี 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัเปิดเผยวา่ สภาผูแ้ทนฯจะพิจารณารา่งกฎหมายกระตุน้เศษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารเ์พื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 ภายในวันพุธนี � หลังจากวุฒิสภาสหรฐัไดล้งมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายเมื�อวันเสารท์ี�ผ่านมา  โดยร่างกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจฉบับนี � ประกอบดว้ย
งบประมาณ 4 แสนลา้นดอลลารเ์พื�อแจกจ่ายใหก้ับชาวอเมริกันคนละ 1,400 ดอลลาร ์โดยเป็นการใหเ้งินช่วยเหลือครั�งเดียว นอกจากนี� รา่งกฎหมายดงักล่าวยงัรวมถึง
มาตรการช่วยเหลือคนวา่งงานตอ่เนื�องสปัดาหล์ะ 300 ดอลลาร ์โดยครอบคลมุชาวอเมรกิันราว 9.5 ลา้นรายที�ตกงานอนัเนื�องจากผลกระทบของโควิด-19 ขณะที�ทางดา้น 
นักเศรษฐศาสตรข์อง Goldman Sachs Group Inc คาดว่า อัตราการว่างงานของสหรฐั ซึ�งขณะนี�อยู่ที� 6.2% จะลดลงสู่ 4.1% ภายในสิ �นปีนี � รบัแรงหนุนจากการเปิด
เศรษฐกิจอีกครั�ง, มาตรการทางการคลงัและการใชจ้า่ยที�เพิ�มขึ �น เป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาอ่อนตวัลงสรา้งระดบัตํ�าสดุใหม่ใน
รายเดือน และรายสปัดาหอ์ยา่งต่อเนื�อง หากราคาฟื�นตวัขึ �นไม่สามารถผ่านแนวตา้นที� 1,700-1,714 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายออกมา อยา่งไรก็ตาม 
หากการออ่นลงของราคาไมห่ลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที� 1,668 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แรงขายอาจชะลอตวัหรอือาจเกิดการดีดตวัขึ �นชว่งสั�น  แนะนาํกลยทุธ ์แบง่ทองคาํออก
ขายโดยอาจใชบ้รเิวณ 1,700-1,714 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ และทยอยซื �อคืนหากราคาออ่นตวัลงไมห่ลดุโซนแนวรบั 1,668 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุแนวรบัดงักลา่ว
ใหช้ะลอการซื �อคืนออกไป 

                    เน้น เก็งก ําไรระยะสั�น ขณะที"ราคาอ ่อนตัวลงอย่าง

ต่อ เนื"อง แนะนําเปิดสถานะขายในโซน 1,700-1,714 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์หวังเข ้าซ ื�อคืนหากราคาไม่หลุดแนวร ับโซน 1,668 ดอลลาร ์

ต ่อออนซ ์หากราคาหลุดแนวร ับดังกล่าวให ้ชะลอการซ ื�อคืนออกไป 

 

 

9 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
9/03/2564 11:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,683.10 1,689.23 6.13 0.36 

Spot Silver ($) 25.11 25.37 0.26 1.04 

เงนิบาท (฿/$) 30.79 30.82 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,750 24,700 -50 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.08 68.84 0.76 1.12 

ดชันดีอลลาร ์ 92.37 92.30 -0.07 -0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.1845 1.1859 0.00 0.12 

ที"มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 3 เดือนคร ึ"งจากความได้เปร ียบบอนดย์ีลด,์ศก.ฟื� นตัว  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสงูสดุรอบ 3 เดือนครึ�ง
เมื�อเทียบกับสกุลเงินต่างๆในวันนี � ขณะที�ผลตอบแทนพันธบัตรที�สูงขึ �นและคาดการณ์ที�ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะกลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ �นทาํให้
ดอลลารไ์ดเ้ปรียบ ดัชนีดอลลารเ์มื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลปรบัขึ �น0.1% มาที� 92.469 ซึ�งเป็นระดับสูงสุดนับตั�งแต่ปลายเดือนพ.ย. 
เพิ�มเติมต่อการปรบัขึ �น 0.5% เมื�อวานนี�  เมื�อเทียบกับเยน ดอลลารป์รบัขึ �นสู่ 109.19 เยน ซึ�งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือน “เห็นไดช้ัดว่า 
ผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัที�ปรบัขึ �นเป็นแรงผลักดันดอลลาร ์แต่สิ�งที�อยู่เบื �องหลังภาวะนั�นคือ การตระหนักว่า โครงการฉีดวัคซีนของสหรฐั
คืบหนา้เรว็มาก และเศรษฐกิจสหรฐัอาจกลบัสู่ภาวะปกติเรว็กว่าที�คาดไว ้อาจจะ 1 หรือ 2 ไตรมาส” นกัวิเคราะหก์ล่าว ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนั
โรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผยว่า ผูที้�ไดร้บัการฉีดวคัซีนครบแลว้สามารถพบกบัคนอื�นๆที�ฉีดวัคซีนแลว้โดยไม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยัภายใน
อาคารในกลุ่มเล็ก คาํแนะนาํดงักล่าวมีขึ �นขณะที�ประชาชนราว 30 ลา้นคนหรอื 9.2% ฉีดวคัซีนแลว้  “นั�นนาํไปสู่คาํถามว่า ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) จะสามารถคงคาดการณที์�ว่า เฟดจะไม่ขึ �นอตัราดอกเบี �ยจนถึงปี 2023 ไดห้รือไม่ เจา้หนา้ที�กาํหนดนโยบายบางคนอาจเปลี�ยนทัศนะใน
การประชมุกาํหนดนโยบายสปัดาหห์นา้” นกัวิเคราะหก์ล่าว เฟดจะเปิดเผยคาดการณค์รั�งใหม่เมื�อเฟดสิ �นสดุการประชมุกาํหนดนโยบาย 2 วนัใน
วนัที� 17 มี.ค. ผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปีของสหรฐัอยู่ใกลร้ะดบัสงูสดุรอบ 1 ปีของวนัศกุร ์ขณะที�นกัลงทุนยงัคงคาดถึงแนวโนม้เชิงบวก
มากขึ �นสาํหรบัเศรษฐกิจสหรฐัรวมทั�งเงินเฟ้อที�สงูขึ �น เทรดเดอรร์ะมดัระวงัว่า ผลตอบแทนพนัธบตัรอาจปรบัขึ �นต่อไปในสปัดาหนี์�  

 (-) สห ร ัฐไฟ เข ียวผู้ท ี"ฉ ีดวัคซ ีน โควิด-19 ครบแ ล้วสามารถรวมตัวกัน โดยไม่ต้อ งสวมห น้ากากอน ามัย เมื�อวานนี�คณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัระบวุ่า ผูที้�ไดร้บัการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 อย่างสมบรูณแ์ลว้สามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มเล็กๆกบัผูที้�ไดร้บั
วคัซนีแลว้ในพื�นที�ภายในอาคารโดยไม่ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั แต่ควรหลีกเลี�ยงการเดินทางโดยไม่จาํเป็นและควรสวมหนา้กากอนามยัในพื�นที�
สาธารณะต่อไป ในรายงานล่าสดุสาํหรบัหลกัปฏิบติัเพื�อป้องกนัการระบาดของโควิด-19 ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคสหรฐั (CDC) ระบวุ่า ผูที้�
ฉีดวคัซนีอย่างสมบรูณแ์ลว้สามารถรวมตวัเป็นกลุ่มเล็กๆกบับคุคลที�ยงัไม่ฉีดวคัซีนและมีความเสี�ยงติดเชื �อโควิด-19 ตํ�าจากครวัเรือนอื�นโดยไม่
ตอ้งสวมหนา้กากอนามยั การผ่อนปรนมาตรการจาํกดัเล็กนอ้ยดงักล่าวยงัคงแสดงถึงความระมดัระวงัต่อแนวทางดา้นสาธารณสขุแมจ้าํนวนผู้
ไดร้บัวคัซีนเพิ�มขึ �นอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัเรียกรอ้งใหช้าวอเมริกนัยงัคงระมดัระวงัอย่างต่อเนื�องและดาํเนินการตาม
แนวทางของ CDC เพื�อปอ้งกนัการระบาดระลอกใหม่ต่อไป 

 (-) "เพโลซ"ี เผยสภาผู้แทนฯสหรัฐเตร ียมโหวตร ่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจในพุธนี�  นางแนนซ ีเพโลซ ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั
เปิดเผยว่า สภาผูแ้ทนฯจะพิจารณารา่งกฎหมายกระตุน้เศษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารเ์พื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ภายในวนัพธุนี � หลงัจากวฒิุสภาสหรฐัไดล้งมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายเมื�อวนัเสารที์�ผ่านมา นางเพโลซีกล่าวว่า ช่วงเวลาการโหวต
ขึ �นอยู่กับว่าทางสภาผูแ้ทนฯจะไดร้บัเอกสารจากวฒิุสมาชิกเมื�อใด แต่ก็คาดว่าการโหวตจะมีขึ �นในช่วงเชา้วนัพุธตามเวลาสหรฐั ร่างกฎหมาย
กระตุน้เศรษฐกิจฉบบันี � ประกอบดว้ยงบประมาณ 4 แสนลา้นดอลลารเ์พื�อแจกจ่ายใหก้บัชาวอเมริกนัคนละ 1,400 ดอลลาร ์โดยเป็นการใหเ้งิน
ช่วยเหลือครั�งเดียว นอกจากนี� ร่างกฎหมายดงักล่าวยงัรวมถึงมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานต่อเนื�องสปัดาหล์ะ 300 ดอลลาร ์โดยครอบคลุม
ชาวอเมรกินัราว 9.5 ลา้นรายที�ตกงานอนัเนื�องจากผลกระทบของโควิด-19 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดเช ้าบวก ตามท ิศทางดาวโจนส ์ตลาดหุน้เอเชียเปิดในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ในเชา้วนันี � ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดพุ่งขึ �นกว่า 300 จดุเมื�อคืนนี� (8 มี.ค.) ขานรบัความคืบหนา้ในการผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั ดชันี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวันนี �ที� 3,415.34 จุด ลดลง 6.06 จุด หรือ -0.18%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวันนี �ที� 28,748.87 จุด 
เพิ�มขึ �น 5.62 จดุ หรอื +0.02% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี �ที� 28,665.26 จดุ เพิ�มขึ �น 124.23 จดุ หรอื +0.44% 

 
 

ท ี"มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 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. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง 
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที� 9 มี.ค. 18.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

96.7 95.0 

วนัพธุที� 10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   
 

-0.3% -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

1.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)  
 

0.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI)  
 

0.2% 0.0% 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  
 

- 21.6M 

วนัพฤหสับดีที� 11 มี.ค. 19.45 น. ยโุรป อตัราดอกเบี �ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)  
 

0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์  
 

- - 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

730K 745K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.60M 6.65M 

วนัศกุรที์� 12 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)  
 

0.7% 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.2% -1.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 07 มีนาคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 


