
 

 

 

 

   

1,713  1,700  1,687 

 1,735  1,748  1,760 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �นต่อจากวานนี� ขึ �นทาํระดบัสงูสดุระหว่างวนับริเวณ 1,734.52 ดอลลารต์่อออนซ ์ปัจจยัที-ช่วยหนนุใหมี้แรงซื �อกลบัเขา้สู่ตลาดทองคาํ 
หลกัมาจากการกลบัมารว่งลงของ Dollar Index ขณะที-บอนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงเช่นกนั เนื-องจาก 1) ขอ้มลูเงินเฟ้อสหรฐัไม่รอ้นแรง โดยอตัราเงินเฟ้อสหรฐัเดือน
ก.พ. ขยายตัว 1.7% yoy สอดคลอ้งกับตลาดคาด แต่อัตราเงินเฟ้อที-ไม่รวมสินคา้กลุ่มอาหารสดและพลังงาน (Core CPI) ชะลอตัวลงสู่ระดับ 1.3% yoy ในเดือนก.พ. 
หลงัจากดีดตวัขึ �น 1.4% ในเดือนม.ค. สะทอ้นเงินเฟอ้ที-ยงัไมร่อ้นแรงและยงัต ํ-ากว่าเป้าหมายของเฟด  2)  การประมลูพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี วงเงิน 3.8 หมื-นลา้น
ดอลลารข์องกระทรวงการคลงัสหรฐัที-เกิดขึ �นเมื-อวานนี�  แม ้Bid Coverage Ratio บง่ชี �วา่ความตอ้งการประมลูอยูท่ี- 2.38 ซึ-งต ํ-ากวา่คา่เฉลี-ยที- 2.41 เล็กนอ้ย แตถื่อวา่ไดร้บั
อปุสงคเ์พียงพอที-จะสรา้งความมั-นใจใหก้ับตลาด เนื-องจากอุปสงคก์ารประมลูรอบนี�สูงกว่าการประมลูพันธบัตรอายุ 7 ปีที-เป็นไปอย่างซบเซา จึงกระตุน้แรงซื �อทองคาํ  
สาํหรบัวนันี �แนะนาํติดตามผลการประชมุ ECB โดยคาดวา่จะคงนโยบายการเงินไวต้ามเดิม แต่อาจติดตามถอ้ยแถลงของประธานอีซีบีที-มีตอ่เศรษฐกิจยโุรป หากเป็นไปใน
เชิงบวก อาจหนุนใหยู้โรแข็งค่า ซึ-งจะเป็นปัจจัยกดดันดัชนีดอลลารเ์พิ-มเติม และจะส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคาํ แต่หากประธานอีซีบีแสดงทัศนะเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจฝั- งยโุรป ผลลพัธอ์าจเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม นอกจากนี� แนะนาํติดตาม การเปิดเผยจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์และ JOLTS Job Openings 
ของสหรฐั  รวมทั�งติดตามผลการประมลูพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ30 ปี วงเงิน 2.4 หมื-นลา้นดอลลารใ์นวนันี �ตามเวลาสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ หากราคา
ยืนเหนือบรเิวณแนวรบั 1,713-1,700 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ราคาอาจพยายามขึ �นไปทดสอบแนวตา้น 1,729-1,735 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตเ่มื-อราคาปรบัตวัขึ �นอาจมีแรงขาย
ทาํกาํไรสลบัเขา้มา โดยหากสามารถยืนเหนือแนวตา้นแรกไดจ้ะเกิดซื �อดนัใหร้าคาทดสอบแนวตา้นถัดไปบริเวณ 1,748 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ ซื �อ
ลงทนุระยะสั�น โดยอาจใชบ้ริเวณ 1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุใหช้ะลอการเขา้ซื �อไปยงัโซนแนวรบัถัดไป 1,700 ดอลลารต์่อออนซ ์(จดุตดัขาดทนุหากหลดุ) ขณะที-
หากราคาดีดตวัขึ �นแนะนาํทยอยแบง่ปิดสถานะทาํกาํไรตั�งแตโ่ซนราคา 1,735-1,748 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                    หากราคายืนเหนือ 1,713-1,700 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
เ ปิ ด สถาน ะซื"อ เพ ื$อ ลงทุน ร ะยะสั"น (ตัด ข าด ทุน ห าก ห ลุด  1,700 
ดอลลารต์ ่อออนซ)์ แต่หากราคาทองคาํดีดตัวข ึ"นยังไม่สามารถยืน
เห นือ  1,729-1,735 ด อ ล ลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ อ าจพิจาร ณ าท ยอ ยปิ ด
สถานะซื"อเพ ื$อทาํกาํไร 
 

11 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
11/03/2564 11:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.42 1,731.95 5.53 0.32 

Spot Silver ($) 26.20 26.21 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 30.70 30.57 -0.13 -0.42 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,950 25,100 150 0.60 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.15 68.40 0.25 0.37 

ดชันดีอลลาร ์ 91.79 91.79 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1926 1.1930 0.00 0.03 

ที$มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนแอหลังข ้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐไม่ร ้อนแรง ดอลลารอ์่อนแอเมื-อเทียบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในวนันี� หลังจากที-ขอ้มูลดชันีราคา
ผูบ้รโิภค (CPI) ในระดบัต ํ-าของสหรฐัและการรว่งลงของผลตอบแทนพนัธบตัรทาํใหน้กัลงทนุบางรายลดคาดการณก์ารปรบัตวัอย่างรวดเรว็ของเงินเฟ้อ 
นกัลงทนุจบัตายูโรก่อนการประชุมของธนาคารกลางยโุรป (ECB) ในช่วงต่อไปของวนันี�ซึ-งคาดวา่เจา้หนา้ที-กาํหนดนโยบายจะส่งสญัญาณวา่ พวกเขา
จะป้องกันการปรบัตวัขึ �นเพิ-มเติมของผลตอบแทนพันธบตัรเพื-อไม่ใหส้่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของยุโรป ความเชื-อมั-นต่อดอลลารย์ังคง
คอ่นขา้งอยู่ในเชิงบวก ขณะที-เศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวัจากการระบาดของโควดิ-19 และรา่งกฎหมายกระตุน้วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องปธน.โจ ไบ
เดนไดร้บัอนมุตัิขั�นสดุทา้ยในสภาคองเกรส ดงันั�น การรว่งลงตอ่ไปใดๆของดอลลารอ์าจเป็นเพียงชั-วคราว  “ดอลลารเ์ป็นประเดน็หลกัในตลาดเงิน และ
นี-เป็นเพียงการหยดุลงชั-วคราวของแนวโนม้ช่วงขาขึ �นของดอลลาร”์ นกัวเิคราะหก์ล่าว 

 (+) อ ุปสงคแ์ข ็งแกร ่งในประมูลพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีช่วยคลายกังวลอุปทานล้นตลาด การประมลูพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีวงเงิน 
3.8 หมื-นลา้นดอลลารข์องกระทรวงการคลงัสหรฐั ไดร้บัอุปสงคเ์พียงพอ ซึ-งช่วยบรรเทาความกงัวลบางส่วนที-ว่า นกัลงทนุจะเผชิญความยากลาํบาก
ในการดดูซบัอุปทานจาํนวนมากในตลาด ขอ้มลูจาก SIFMA ระบุวา่ การประมลูเมื-อวานนี�เป็นส่วนหนึ-งของการออกพนับตัรรฐับาลที-เพิ-มขึ �น เพื-อระดม
ทนุเยียวยาโควิด-19 สหรฐัออกพันธบตัรรฐับาลใหม่ประมาณ 3.6 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปี 2020 เทียบกบั 2.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องปีก่อนหนา้ โดย 
ING ระบุว่า จากมาตรการทางการคลังวงเงิน 1.9 ลา้นล้านดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐั การออกพันธบตัรรฐับาลในปี 2021 มี
แนวโนม้จะเพิ-มสู่ 4 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปีนี�  สถิติการประมลูพนัธบตัรรฐับาลตํ-ากว่าค่าเฉลี-ยเล็กนอ้ย แต่อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อายุ 10 ปีลดลงสู่ระดบัต ํ-าสุดของรอบการซื �อขายหลงัการประมลูดงักล่าว ซึ-งหมายความว่าราคาปรบัขึ �น ขณะที-นกัลงทนุเขา้ซื �อพนัธบตัรรฐับาล การ
ประมลูครั�งนี �มีขึ �นหลงัการเทขายพนัธบตัรรฐับาลอย่างหนกั ซึ-งหนนุใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีพุ่งเหนือ 1.6% ในช่วงปลายเดือนก.พ. 
ส่วนหนึ-งเกิดจากการประมลูพนัธบตัรอาย ุ7 ปีที-ซบเซาอย่างมาก 

 (-) ไบเดนประกาศซ ื"อวัคซ ีนโควิดจากจอหน์สันแอนดจ์อหน์สันเพ ิ$มอ ีก 100 ล้านโดส ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศว่า รฐับาลสหรฐัจะ
สั-งซื �อวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั เพิ-มอีก 100 ลา้นโดส โดยการจดัซื �อวคัซีนรอบใหม่จะทาํใหส้หรฐัมีวคัซีนที-สั-งซื �อ
รวมทั�งสิ �น 800 ลา้นโดส ปธน.ไบเดนระบวุ่า "เมื-อวนัเสารที์-ผ่านมา สหรฐัฉีดวคัซีนใหช้าวอเมริกนัทาํสถิติสูงสุดอยู่ที- 2.9 ลา้นโดสในวนัเดียว" ส่วนเมื-อ
สปัดาหที์-ผ่านมาว่า ปธน.ไบเดนยงัไดใ้หส้มัภาษณว์่า สหรฐัน่าจะมีวคัซีนป้องกนัโควิด-19 เพียงพอฉีดใหก้บัประชาชนวยัผูใ้หญ่ไดท้กุคนในเดือนพ.ค. 
ซึ-งจะช่วยร่นระยะเวลาการฉีดวคัซีนใหเ้ร็วขึ �นจากก่อนหนา้นี�ที-ตั�งไวใ้นเดือนก.ค. สาํหรบัขณะนี� วคัซีนป้องกันโควิด-19 ที-สาํนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรฐั (FDA) อนุญาตใหใ้ชเ้ป็นกรณีฉุกเฉินนั�นมีวคัซีนจาก 3 บริษัทดว้ยกนั ไดแ้ก่ วคัซีนของบริษัทไฟเซอร-์บิออนเทค, วคัซีนของ
บริษัทโมเดอรน์าซึ-งอนมุัติไปเมื-อเดือนธ.ค.ปีที-แลว้ และวคัซีนของบริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สนั ซึ-งไดร้บัอนุมัติใหใ้ชเ้ป็นกรณีฉุกเฉินเมื-อวนัที- 27 
ก.พ. โดยเป็นวคัซีนที-สามารถใชโ้ดสเดียวได ้สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ขอ้มลูของศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) ณ วนัพุธที- 10 มี.ค. 
เผยวา่ สหรฐัไดแ้จกจ่ายวคัซีนโควดิ-19 ไปทั-วประเทศแลว้กวา่ 127 ลา้นโดส และฉีดวคัซีนไปแลว้กวา่ 95 ลา้นโดส 

 (-) "บลินเคน" เตร ียมพบ "หวัง อ ี""  เปิดฉากเจรจายกแรกสหรัฐ VS จนี  กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัออกแถลงการณใ์นวนันี�ระบวุา่ นายแอน
โทนี บลินเคน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั และนายเจค ซัลลิแวน ที-ปรึกษาความมั-นคงแห่งชาติสหรฐั จะพบปะกับนายหวงั อี � มนตรีแห่งรฐัและ
รฐัมนตรีต่างประเทศจีน และนายหยาง จีฉี สมาชิกสภาแห่งรฐัของจีน ที-เมืองแองเคอเรจ รฐัแอลาสกาของสหรฐั ในวนัที- 18 มี.ค. การพบปะกัน
ดงักล่าวถือเป็นการประชุมแบบพบหนา้กนัเป็นครั�งแรกระหวา่งเจา้หนา้ที-ระดบัสงูของสหรฐัและจีน หลงัการเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ 
ไบเดน ผูน้าํสหรฐั "การประชมุครั�งนี �จะมีขึ �น หลงัจากที-ทา่นรฐัมนตรีบลินเคนไดเ้ดนิทางไปเยือนพนัธมิตรของเราที-กรุงโตเกียวและโซลในสปัดาหห์นา้" 
แถลงการณร์ะบุ ก่อนหนา้นี� นายบลินเคนไดเ้คยสนทนาทางโทรศพัทก์บันายหยางในเดือนก.พ. โดยนายบลินเคนไดก้ล่าวยํ�าในประเดน็สิทธิมนษุยชน 
และมีการหารือเกี-ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา ขณะที-นายหยางเรียกร้องให้สหรัฐให้ความเคารพต่ออธิปไตยของจีน ทั�งนี � สหรัฐและจีนมี
ความสมัพนัธที์-ตึงเครียดในสมยัของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ซึ-งทาํใหท้ั�งสองฝ่ายทาํสงครามการคา้ตอบโตก้นั และสหรฐัไดป้ระกาศหา้มบริษัท
เทคโนโลยีของจีนเขา้ทาํธุรกิจในสหรฐั 

 
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  
 

95.8** 95.0 

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

-0.2%** -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) 
 

1.7%** 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 
 

0.4%** 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) 
 

0.1%** 0.0% 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์ 
 

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 แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์  
 

- - 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

730K 745K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.65M 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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 


