
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,713 1,700 1,687 

 1,740 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 4.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการซื �อขายที�ผนัผวน  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัในช่วงต้นของการซื �อขายจากการแข็งค่าของสกุล
เงินดอลลาร์  และการทะยานขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีสู่ระดบั 1.642% ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบกว่า 1 ปี  ขานรับการคาดการณ์ที�ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตัวขึ �นอย่าง
แข็งแกร่ง  หลงัประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เป็นที�เรียบร้อยแล้ว  ประกอบกบัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที�ออกมาดี
เกินคาด  อาทิ  ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐจากม.มชิิแกน พุ่งขึ �นแตะระดบั 83.0 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปี และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ�งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใช้
จ่ายของผู้ผลิต เพิ�มขึ �น 0.5% ในเดือนก.พ. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากพุ่งขึ �น 1.3% ในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที�สดุนบัตั �งแต่เดือนธ.ค. 2009  นั�นส่งผลกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลง
จากระดบัสงูสดุในระหว่างวนั  ลงมาแตะระดับตํ�าสุดบริเวณ 1,699.12 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  เกิดแรงซื �อ Buy the dip สลับเข้ามาในตลาด  อีกทั �งดัชนีดอลลาร์ลดช่วงบวกลงจึงเป็น
ปัจจยัหนนุให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นจากระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนัขึ �นมาปิดตลาดในแดนบวกได้  แม้ว่ากองทนุ SPDR ยงัคงลดการถือครองทองคําลงอีก -3.20 ตนัในวนัศกุร์สู่ระดบั 1,052.07  ตนั ก็
ตาม นั�นทําให้ในปี 2021 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง –118.67  ตนัสะท้อนกระแสเงินทนุที�ยงัคงไหลออกจากกองทนุ ETF ทองคําซึ�งเป็นปัจจยัที�ส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคําเช่นเดิม  
สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1729.10 1699.12 1722.10 1726.96 4.86 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,714.55 25.87 91.61 

MA 50 Days 1,807.78 26.42 90.69 

MA 200 Days 1,860.02 24.39 92.77 

RSI 9 Days 45.00 46.88 55.72 

RSI 14 Days 41.33 47.17 56.48 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,052.07 -3.20 

ishare 18,426.89 0.49 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9496 0.1161 0.8470 

10 วนั 0.9108 -0.4051 0.5971 

20 วนั 0.9537 -0.5775 0.8364 

50 วนั 0.1719 -0.8857 0.8137 

100 วนั -0.1203 -0.7332 0.0466 

200 วนั 0.1685 -0.7552 -0.3768 

 

 

15 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                หากราคาไม่หลุด 1,719-1,713 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ รอเสี� ยงเปิดสถานะซื #อในบริเวณดังกล่าว(ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,713ดอลลาร์ต่อออนซ์)  เน้นการลงทุน
ระยะสั#นและควรพิจารณาถึงความเสี�ยง เนื�องจากราคา
ทองคาํแกว่งตัวผันผวน 

 

หลงัจากราคาทองคําพยายามกลับขึ �นไปทดสอบโซน 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืน
เหนือบริเวณดงักลา่วได้ แสดงถึงแรงซื �อในระดบัจํากัด ทําให้ราคามีแนวโน้มอ่อนตวัลงทดสอบแนว
รับ 1,719-1,713 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าไมส่ามารถยืนได้ จะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรับถัดไป
จะอยูท่ี� 1,700 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ยูโรสแตทเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมยูโรโซนดีกว่าคาดในเดือนม.ค.  สํานกังานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า การผลิตใน
ภาคอตุสาหกรรมของยโูรโซนเพิ�มขึ �น 0.8% ในเดือนม.ค. เมื�อเทียบรายเดือน    เมื�อเทียบรายปี การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ�มขึ �น 0.1% ใน
เดือนม.ค.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนเพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนม.ค. เมื�อเทียบรายเดือน และหดตวัลง 
2.4% เมื�อเทียบรายปี  

• (-) สหรัฐฉีดวัคซีนโควดิให้ชาวมะกันทั�วประเทศทะลุ 100 ล้านโดสแล้ว  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยข้อมลูล่าสุดบ่งชี �ว่า 
มีการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่า 133 ล้านโดสทั�วสหรัฐแล้วเมื�อวานนี � (12 มี.ค.)  ข้อมูลของ CDC ระบุว่า ในปัจจุบนัมีชาวอเมริกนัราว 35 
ล้านคนได้รับการฉีดวคัซีนครบโดสแล้ว ขณะที�เกือบ 66 ล้านคนได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิแล้วอย่างน้อย 1 โดส 

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับบอนด์ยีลด์พุ่ง-ข้อมูลเศรษฐกิจสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (12 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ �นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐ หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนลงนามใน
กฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ และจากการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�สดใสของสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.27% แตะที� 91.6762 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงิน
เยน ที�ระดบั 109.05 เยน จากระดบั 108.47 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกับฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9295 ฟรังก์ จากระดบั 0.9245 ฟรังก์ แต่เมื�อเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงแตะระดบั 1.2467 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2537 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
สหรัฐ ที�ระดบั 1.1950 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1980 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3923 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3987 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 293.05 จุด ทาํนิวไฮต่อเนื�องเป็นวันที� 5  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตวัขึ �นสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์เป็นวนัที� 
5 ตดิตอ่กนัเมื�อคืนนี � (12 มี.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุได้พากนัเข้าซื �อหุ้นที�จะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ�งสะท้อนให้เห็น
จากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรที�ปรับตวัขึ �น แต่ดชันี Nasdaq ปรับตวัลงสวนทางตลาดหลังจากดีดตวัขึ �นมากกว่า 6% ในช่วง 3 วนัที�ผ่านมา และดชันี 
S&P500 ปิดตลาดทรงตวัหลงัแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ในวนัพฤหสับดี ขณะที�อัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที�เพิ�มขึ �นทําให้นกัลงทนุเกิดความ
วิตกเกี�ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 32,778.64 จุด เพิ�มขึ �น 293.05 จุด หรือ +0.90%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,943.34 จุด 
เพิ�มขึ �น 4.00 จดุ หรือ +0.10% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,319.86 จดุ ลดลง 78.81 จดุ หรือ -0.59% 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งไม่หยุด ล่าสุดทะลุ 1.630% ทํานิวไฮรอบกว่า 1 ปี  -อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ �นอย่างต่อเนื�อง
ในวนันี � ล่าสุดทะลุ 1.630% ทําสถิติสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี หลงัจากที�ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้าน
ล้านดอลลาร์ พร้อมกับแถลงว่าเขาจะทําให้ชาวอเมริกันทุกคนที�มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ �นไปได้รับการฉีดวคัซีนโควิด-19 ภายในวนัที� 1 พ.ค.   ณ เวลา 
22.57 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.637% ขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี 
ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 2.397% 

• (-) ผลสํารวจม.มิชิแกนชี #ความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐพุ่งนิวไฮรอบ 1 ปี  ผลสํารวจของม.มิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ �น
แตะระดบั 83.0 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปี จากระดบั 76.8 ในเดือนก.พ. และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 78.5  

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI (Y/Y) พุ่งสูงสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนก.พ.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ�งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ
จากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ�มขึ �น 0.5% ในเดือนก.พ. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากพุ่งขึ �น 1.3% ในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที�สุดนบัตั �งแต่เดือน
ธ.ค.2552  เมื�อเทียบรายปี ดชันี PPI พุ่งขึ �น 2.8% ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที�สุดนบัตั �งแต่เดือนต.ค.2561 หลงัจากเพิ�มขึ �น 1.7% ในเดือน
ม.ค.  นกัวเิคราะห์คาดวา่ ดชันี PPI จะปรับตวัขึ �น 0.5% ในเดือนก.พ. เมื�อเทียบรายเดือน และพุ่งขึ �น 2.7% เมื�อเทียบรายปี 

• (+/-) คลังสหรัฐเริ�มแจกเงินเยียวยาล็อตแรกให้ชาวมะกัน เชื�อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ  รัฐบาลสหรัฐได้เริ�มโอนเงินล็อตแรกคนละ 1,400 ดอลลาร์
หรือราว 4.3 หมื�นบาทเข้าบญัชีเงินฝากของชาวอเมริกนัโดยตรงในวนัศกุร์ (12 มี.ค.) ภายใต้มาตรการเยียวยาผลกระทบของโรคโควิด-19 ที�ประธานาธิบดี
โจ ไบเดนเพิ�งลงนามอนุมัติเมื�อวันพฤหัสบดีที�ผ่านมา โดยประชาชนบางส่วนจะได้รับเงินดังกล่าวอย่างเร็วที�สุดในช่วงสุดสัปดาห์นี � และบรรดานัก
เศรษฐศาสตร์มองวา่ รายได้จากเงินเยียวยาดงักล่าวจะช่วยกระตุ้นการฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไม่กี�เดือนข้างหน้านี �   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั#งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 15 มี.ค. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   31.2% 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   32.0% 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.พ.   40.9% 2.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   14.6 12.1 

วนัองัคารที� 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   72.0 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0 71.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนก.พ.   0.2% 5.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   -0.5% 5.3% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนก.พ.   75.4% 75.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3% 0.6% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   84 84 

วนัพธุที� 17 มี.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.พ.   1.72M 1.88M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนก.พ.   1.56M 1.58M 

 21.30 น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

- 13.8M 

วนัพฤหสับดีที� 18 มี.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบาย (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบี �ย   -0.10% -0.10% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   23.9 23.1 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   700K 712K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.5% 

วนัศกุร์ที� 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ(BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.8% 1.4% 

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

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 12 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


