
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,687 1,674 1,662 

 1,729 1,745 1,760 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 1.54 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลงัจากในระหว่างการซื �อขายในตลาดเอเชีย  ราคาร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 9 เดือนที� 1,687.50 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แม้จะมีแรงซื �อ Buy the dip เข้ามาพยงุราคาทองคําเอาไว้  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัเป็นไปอยา่งจํากดั  เนื�องจากทองคําได้รับแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขการจ้าง
งานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �น 379,000 ตําแหน่งในเดือนก.พ. ซึ�งสงูกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 210,000 ตําแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 6.2% ในเดือนก.พ. ตํ�ากว่าที�
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตวัที�ระดบั 6.3% จึงยิ�งกระตุ้นการคาดการณ์เชิงบวกเกี�ยวกบัฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐ  นั�นส่งผลให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งขึ �นสู่ระดบั 
1.622% ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนก.พ.ปี 2020จนส่งผลกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  นอกจากนี � ปัจจัยดังกล่าวยงัหนุนให้ดัชนีดอลลาร์
แข็งค่าแตะระดบั 92.192 ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบกว่า 3 เดือน  พร้อมกบัหนนุดชันีดาวโจนส์ชให้ปิดพุ่งขึ �นกว่า 500 จุดในวันศุกร์จนบั�นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
เพิ�มเติมอีกด้วย  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -9.04 ตนัสู่ระดบั 1,069.26 ตนั ทําให้ในปี 2021 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง -101.48 ตนัสะท้อนกระแสเงินทุนที�ยงัคงไหล
ออกจากกองทุน ETF ทองคําต่อเนื�อง  ปัจจัยที�กล่าวมาสกัดการฟื�นตัวของราคาทองคําเอาไว้  สําหรับวันนี �ติดตามการเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งของสหรัฐ  รวมถึงติดตามการ
เคลื�อนไหวของดชันีดอลลาร์, อตัาผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และตลาดหุ้นสหรัฐเพื�อประกอบการลงทนุ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1707.38 1687.50 1697.10 1698.64 1.54 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,748.04 26.76 90.74 

MA 50 Days 1,829.24 26.49 90.47 

MA 200 Days 1,859.73 24.15 92.93 

RSI 9 Days 21.41 29.41 72.83 

RSI 14 Days 26.06 37.44 66.11 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,069.26 -9.04 

ishare 18,556.86 -121.30 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9654 -0.8374 0.8291 

10 วนั 0.9642 -0.0089 0.8897 

20 วนั 0.7193 -0.5642 0.5519 

50 วนั -0.0265 -0.8448 0.7309 

100 วนั -0.1556 -0.6750 -0.1657 

200 วนั 0.2687 -0.6494 -0.3024 

 

 

08 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                ซื �อขายทาํกาํไรกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว
หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 
1,722-1,729  ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และทยอยขายทองคํา
ออกมาเพื-อทาํกาํไร เพื-อรอซื �อคืนหากราคาไม่หลุดบริเวณ
แนวรับ 1,695-1,687 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หลงัจากราคาทองคําทดสอบแนวรับโซน 1,687 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สามารถทรงตวัจนราคาฟื�นตวัขึ �น 
หากราคาทองคํายงัสามารถรักษาระดบัไว้ได้ ทําให้มีแนวโน้มดนัขึ �นสู่บริเวณ 1,722-1,729 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามในโซนดังกล่าวขึ �นไป ต้องระวังแรงขายทํากําไรที�จะออกมาเพิ�มขึ �น ทั �งนี � 
ประเมินแนวรับโซน 1,695-1,687 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้ามากเกินคาดในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขขาดดลุการค้าของสหรัฐเพิ�มขึ �น 1.9% สู่ระดบั 6.82 
หมื�นล้านดอลลาร์ในเดือนม.ค. สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ที�ระดบั 6.75 หมื�นล้านดอลลาร์ จากระดบั 6.69 หมื�นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐทะยานเหนือ 1.6% ทาํนิวไฮปีนี � หลังตัวเลขจ้างงานพุ่งเกินคาด  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีทะยานขึ �น
เหนือระดบั 1.6% แตะระดบัสูงสุดในปีนี � หลังการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที�พุ่งขึ �นเกินคาด  ณ เวลา 20.40 น.ตามเวลาไทย อัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.617% หลงัแตะระดบั 1.626% ก่อนหน้านี � ขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 
ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 2.34% 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 572.16 จุด ขานรับตัวเลขจ้างงานแกร่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 500 จุดเมื�อคืนนี � (5 มี.ค.) หลงัการซื �อ
ขายที�เป็นไปอย่างผนัผวน โดยตลาดได้แรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที�เพิ�มขึ �นแข็งแกร่งเกินคาด ซึ�งเป็นสญัญาณที�
บ่งชี �ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฟื�นตวัขึ �นแล้วจากผลกระทบของโรคโควิด-19  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,496.30 จุด เพิ�มขึ �น 572.16 จุด หรือ 
+1.85% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,841.94 จุด เพิ�มขึ �น 73.47 จุด หรือ +1.95% และดชันี Nasdaq ปิดที� 12,920.15 จุด เพิ�มขึ �น 196.68 จุด หรือ 
+1.55% 

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐแกร่งเกินคาด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (5 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที�เพิ�มขึ �นเกินคาดในเดือนก.พ.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็น
ดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.39% แตะที� 91.9835 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อ
เทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 108.33 เยน จากระดบั 107.90 เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิที�ระดบั 0.9308 ฟรังก์ จากระดบั 0.9293 ฟรังก์ นอกจากนี � 
ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดาที�ระดบั 1.2664 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2659 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐที�ระดบั 1.1912 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1966 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3840 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3889 ดอลลาร์  

• (-) "เยลเลน" ฟันธงบอนด์ยีลด์พุ่งชี �เศรษฐกิจสหรัฐฟื�นตัว เมินวิตกเงินเฟ้อเพิ-ม  นางเจเน็ต เยลเลน รมว.คลงัสหรัฐเปิดเผยในวนัศกุร์ (5 มี.ค.) ว่า 
อตัราผลตอบแทนพันธบตัรระยะยาวที�เพิ�มขึ �นเป็นสัญญาณที�บ่งชี �ว่า นักลงทนุในตลาดกําลงัคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจะฟื�นตวัแข็งแกร่งขึ �น ไม่ใช่วิตก
เกี�ยวกบัเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ �น  นางเยลเลนกล่าวในการให้สมัภาษณ์กบั PBS Newshour ว่า "ดิฉันไม่คิดว่า ตลาดกําลงัคาดการณ์ว่า เงินเฟ้อจะเพิ�มขึ �นเหนือ
ระดบั 2% ซึ�งเป็นเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อเฉลี�ยในระยะยาวของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)"  นางเยลเลนกล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจสหรัฐจําเป็นต้องมีการ
ขยายตวัของการจ้างงานที�มากกว่าในเดือนก.พ.ที�ผ่านมา แต่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการจ้างงานอย่างเต็มที�ได้ในปีหน้า โดยจะได้แรงหนุนจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที�เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

• (-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาดในเดือนก.พ.  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �น 
379,000 ตําแหน่งในเดือนก.พ. สงูกวา่ที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 210,000 ตําแหน่ง  ส่วนอตัราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 6.2% ในเดือนก.พ. 
ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตวัที�ระดบั 6.3%  ขณะเดียวกนั ตวัเลขค่าจ้างรายชั�วโมงโดยเฉลี�ยของแรงงาน เพิ�มขึ �น 0.2% เมื�อเทียบกบัปีที�
แล้ว 

• (+/-) วุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวกม.กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว  วุฒิสภาสหรัฐได้ลงคะแนนโหวตอนุมตัิกฎหมายกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที�เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนแล้ว ด้วยคะแนนโหวตสนบัสนนุ 50 เสียง ขณะที�โหวตคดัค้าน 49 เสียง หลงัจาก
ที�ได้เจรจากนัมาอย่างยาวนานเพราะฝั�งพรรครีพบัลิกนัได้พยายามผลกัดนัให้มีการแก้กฎหมายบางอย่าง  รายงานข่าวระบุว่า คะแนนโหวตสนบัสนนุ 50 
เสียงนั �นมาจากวฒุสิมาชิกพรรคเดโมแครตทั �งหมด ไม่มีสมาชิกพรรครีพบัลิกนัคนใดโหวตสนบัสนนุ โดยเป็นกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจที�มีวงเงินมากเป็น
อนัดบัต้นๆ ของสหรัฐ ทั �งยงันบัเป็นชยัชนะในการออกกฎหมายสําคญัครั �งแรกของปธน.ไบเดนนบัตั �งแต่ที�ขึ �นดํารงตําแหน่งเมื�อเดือนม.ค.  ร่างกฎหมาย
ฉบบัสุดท้ายนั �นประกอบด้วยงบประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ เพื�อใช้แจกเงินชาวอเมริกนัคนละ 1,400 ดอลลาร์ โดยเป็นการให้เงินช่วยเหลือครั �งเดียว  
นอกจากนี � ร่างกฎหมายดงักล่าวยงัรวมถงึมาตรการช่วยเหลือคนว่างงานต่อเนื�องสปัดาห์ละ 300 ดอลลาร์ด้วย ครอบคลุมชาวอเมริกนัราว 9.5 ล้านรายที�
ตกงานเพราะโควดิ-19  ทั �งนี � วฒุิสภาสหรัฐจะส่งกลบัร่างกฏหมายที�อนมุตัิแล้วให้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนมุตัิอีกครั �งในสปัดาห์หน้า และหลงัจากนั �นก็
จะส่งให้ปธน.ไบเดนลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายตอ่ไปก่อนวนัที� 14 มี.ค.นี �  

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-1.4% 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจากSentix  
 

0.3% -0.2% 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  
 

1.3% 1.3% 

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

96.2 95.0 

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

-0.3% -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)  
 

1.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI)  
 

0.2% 0.0% 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   
 

- 21.6M 

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

0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด  
 

- - 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

730K 745K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.60M 6.65M 

วนัศกุร์ที� 12 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.7% 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.2% -1.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

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

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 07 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


