
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,719 1,707 1,693 

 1,744 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตัวเพิ�มขึ �น 4.34 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากแรงซื �อเก็งกําไร  ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงสู่ระดับ 
1.591% วานนี �  โดยปรับตวัลดลงจากระดบั 1.647% ในวนัศกุร์ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบกว่า 1 ปี  เนื�องจากนกัลงทนุในตลาดตราสารหนี �ระมดัระวงัในการซื �อขายก่อนที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
จะประชมุนโยบายการเงินในวนัที� 16-17 มี.ค.นี �   ทั �งนี �  การปรับตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีสร้างแรงหนนุให้กบัทองคําในฐานะสินทพัย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ของดอกเบี �ย  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของทองคําเมื�อคืนนี �ยงัอยูใ่นกรอบจํากดั  เนื�องจากได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  การเปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State 
Index) ที�ดีดตวัขึ �น 5.3 จดุ สู่ระดบั 17.4 ในเดือนมี.ค. แตะระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนก.ค.2020 และสูงกว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดับ 15.0  ประกอบกับดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮ
ติดต่อกนัเป็นวนัที� 6 จากแรงบซื �อหุ้นกลุ่มที�คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจซึ�งบั�นทอนแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ�ม
จากกองทนุ SPDR ที�ยงัคงถือครองทองลดลงอีก -1.75 ตนัสู่ระดบั 1,050.32 ตนั  ทําให้ในปี 2021 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงแล้วถึง -120.42 ตัน  สะท้อนกระแสเงินทุนที�ยงัคงไหลออก
จากกองทนุ ETF ทองคําซึ�งส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคํา  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  ยอดค้าปลีก, อตัราการใช้กําลงัการผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรม, สต็อก
สินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ และดชันีตลาดที�อยูอ่าศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1734.40 1721.58 1726.76 1731.30 4.34 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,714.19 25.82 91.74 

MA 50 Days 1,803.48 26.39 90.74 

MA 200 Days 1,860.12 24.43 92.75 

RSI 9 Days 46.58 48.52 61.07 

RSI 14 Days 42.35 48.14 60.06 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,050.32 -1.75 

ishare 18,415.33 -11.56 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.5646 0.4973 0.3039 

10 วนั 0.9211 -0.2545 0.4848 

20 วนั 0.9599 -0.5414 0.8308 

50 วนั 0.1498 -0.8797 0.8100 

100 วนั -0.1189 -0.7385 0.0759 

200 วนั 0.1643 -0.7623 -0.3732 

 

 

16 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                ความแข็งแกร่งของราคาทองคําและแรงซื �อ
น้อย รอจังหวะการอ่อนตัวลงของราคาค่อยเข้าซื �อหรือ
ราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,740-1,744  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื-อทาํกําไรบางส่วน แต่
หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

หากราคาทองคําปรับตวัลงมาพอเข้าใกล้โซนแนวรับ 1,721-1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจมีแรงดีด
กลบัสั �นๆ เบื �องต้นอาจต้องระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครั �งหากราคายงัไมมี่แรงซื �อมากพอหรือมีปัจจยั
ใหมม่าดนัราคาขึ �น โดยประเมินแนวต้านที� 1,740-1,744 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) องค์การยาแห่งยุโรปเตรียมประชุมพิเศษพฤหัสบดีนี � หวังหาข้อสรุปต่อวัคซีนแอสตร้าฯ  องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) แถลงในวนันี �ว่า EMA 
จะทําการพิจารณาทบทวนข้อมลูในวนัพรุ่งนี �เกี�ยวกับรายงานที�ระบุว่า วคัซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าทําให้เกิดภาวะลิ�มเลือดอุดตนัในผู้ ที�
ได้รับการฉีดวคัซีนบางราย  นอกจากนี � EMA จะจดัการประชมุวาระพิเศษในวนัพฤหสับดีนี �เพื�อหาข้อสรุปต่อรายงานที�ระบุว่าวคัซีนของบริษัทแอสตร้าเซน
เนก้าทําให้เกิดภาวะลิ�มเลือดอดุตนั 

• (+) ฝรั- งเศสระงับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ รอผลประเมินจาก EMA พรุ่งนี �  ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง ผู้ นําฝรั�งเศส ประกาศในวนันี �ว่า 
ฝรั�งเศสจะระงบัการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า เพื�อรอการประเมินความปลอดภยัจากองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) ในวนัพรุ่งนี � หลงัมี
รายงานการเกิดภาวะลิ�มเลือดอุดตนัในผู้ ที�ได้รับการฉีดวคัซีนบางราย  "เราได้ตดัสินใจระงบัการฉีดวคัซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเพื�อเป็นมาตรการ
ป้องกนัล่วงหน้าตามนโยบายเกี�ยวกบัยโุรปของเรา และเราจะกลบัมาฉีดวคัซีนดงักล่าวอีกครั �งอย่างเร็วที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได้ หาก EMA ให้คําแนะนําใน
เชิงบวกเกี�ยวกบัวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าในช่วงบา่ยวนัพรุ่งนี �" ปธน.มาครงกล่าว 

• (+) ด่วน! เยอรมนีประกาศระงับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ หวั-นเกิดลิ-มเลือดอุดตัน  เยอรมนีเป็นประเทศล่าสุดในสหภาพยุโรป (EU) ที�ประกาศระงบั
การฉีดวคัซีนโควดิ-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า โดยให้มีผลในทนัที ทา่มกลางความกงัวลหลงัมีรายงานการเกิดภาวะลิ�มเลือดอุดตนัในผู้ ที�ได้รับการฉีด
วคัซีน  "หลงัจากที�มีรายงานใหม่เกี�ยวกบัการเกิดภาวะลิ�มเลือดอุดตนัในหลอดเลือดสมองที�เชื�อมโยงกบัการฉีดวคัซีนในเยอรมนีและยุโรป ทางสถาบนั
พอล เออร์ลิช ก็ได้แถลงถงึความจําเป็นที�จะต้องมีการสืบค้นในเรื�องนี �" แถลงการณ์จากกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีระบุ  กระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี
แถลงว่า การระงบัการฉีดวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าถือเป็นมาตรการป้องกนัล่วงหน้า และเป็นไปตามคําแนะนําของสถาบนัพอล เออร์ลิช ซึ�งเป็นองค์กร
กํากบันโยบายวคัซีนแหง่ชาตขิองเยอรมนี 

• (-) เฟดนิวยอร์คเผยดัชนีภาคการผลิตดีดตัวสูงเกินคาดในเดือนมี.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก รายงานในวนันี �ว่า ดชันีภาคการ
ผลิต (Empire State Index) ดีดตวัขึ �น 5.3 จดุ สู่ระดบั 17.4 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนก.ค.2563 และสูงกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์
ที�ระดบั 15.0  ดชันีอยู่เหนือระดบั 0 ซึ�งบง่ชี �ถงึการขยายตวัของภาคการผลิตในนิวยอร์ก  ดชันีได้รับแรงหนนุจากการดีดตวัของคําสั�งซื �อใหม่ ขณะที�การจ้าง
งานมีเสถยึรภาพ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 174.82 จุด รับความหวังศก.ฟื�นตัว-จับตาประชุมเฟด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮติดต่อกนัเป็นวนัที� 6 
เมื�อคืนนี � (15 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการที�นกัลงทนุเข้าซื �อหุ้นกลุ่มที�คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ ซึ�งรวมถึงหุ้นกลุ่มสายการบิน
และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ขณะที�นกัลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที� 16-17 มี.ค.นี �  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที� 32,953.46 จุด เพิ�มขึ �น 174.82 จุด หรือ +0.53% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,968.94 จุด เพิ�มขึ �น 25.60 จุด หรือ +0.65% ดชันี Nasdaq ปิดที� 
13,459.71 จดุ เพิ�มขึ �น 139.84 จดุ หรือ +1.05% 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงนิหลัก นักลงทุนจับตาประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (15 มี.ค.) ขณะที�นกัลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวนัที� 16-17 มี.ค.นี � รวมทั �งข้อมลูเศรษฐกิจ
ที�สําคญัในสปัดาห์นี � ซึ�งรวมถงึยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอตุสาหกรรม  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงิน
หลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.17% สู่ระดบั 91.8287 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 109.14 เยน จากระดบั 109.05 
เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2473 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2467 ดอลลาร์แคนาดา แตเ่มื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.9281 ฟรังก์ จากระดบั 0.9295 ฟรังก์  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1925 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1950 
ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3891 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3923 ดอลลาร์  

• (+/-) ที-ปรึกษาทําเนียบขาวยอมรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจทําให้เกิดเงินเฟ้อ  ความเสี�ยงเล็กน้อยที�จะเกิดเงินเฟ้อจากการใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน  "ใช่ มีความเสี�ยงเล็กน้อยที�จะเกิดเงินเฟ้อ ซึ�งเรากําลงัจบัตาดอูยู่ โดยการลงทนุทางเศรษฐกิจใดๆก็ตาม จะ
ทําให้เกิดความเสี�ยงในบางด้านเสมอ แต่ความเสี�ยงที�ใหญ่กว่านั �นคือ การที�เราไม่ได้ทําในสิ�งที�เพียงพอเพื�อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ" นางเซซิเลีย เราส์ 
ประธานที�ปรึกษาเศรษฐกิจประจําทําเนียบขาว กล่าว  ทั �งนี � ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ลงนามในร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์เมื�อสปัดาห์ที�แล้ว 

 
                         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.   35.1%** 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   33.8%** 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.พ.   35.0%** 2.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   17.4** 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 

 
 

 


