
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,668 1,653 1,637 

 1,700 1,714 1,729 

สรุป ราคาทองคาํวานนี �ปิดปรบัตวัลดลง  ��.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ แมช้่วงเชา้ในตลาดเอเชียราคาทองคาํจะดีดตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ �,+��.,- ดอลลารต์่อออนซ ์ อยา่งไรก็ดี  เป็นอีก
ครั�งที1ราคาทองคาํไมส่ามารถรกัษาชว่งบวกไวไ้ด ้ โดยราคาทองคาํไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณเ์ชิงบวกเกี1ยวกบัการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจของสหรฐัอนาคต  หลงัจากช่วงสดุสปัดาหที์1ผ่านมา  
วฒิุสภาสหรฐัไดล้งคะแนนโหวต “อนมุตัิ” มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่วงเงิน �.- ลา้นลา้นดอลลารที์1เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนเป็นที1เรียบรอ้ยแลว้ พรอ้มส่งกลับรา่ง
กฏหมายใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัอนมุตัิอีกครั�งในวนัอังคารนี �  ตอกยํ�าการคาดการณด์งักล่าวดว้ยความเห็นของนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐั ที1กล่าวว่า มาตรการนี �จะช่วยผลกัดนัให้
เศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตัวขึ �นอย่างแข็งแกรง่  ประเด็นที1กล่าวมาเป็นปัจจัยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ �, ปีใหพุ้่งทะลุ �.C% ซึ1งกดดันทองคาํในฐานะสินทรพัยที์1ไม่ไดใ้ห้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  พรอ้มกบัหนนุดชันีดอลลารใ์หแ้ข็งค่า +,.�-% แตะระดบัสงูสดุในรอบ F เดือนครึ1ง  นอกจากนี �  ยงัหนนุดชันีดาวโจนสใ์หปิ้ดเพิ1มขึ �น F,C.�� จดุ หรอื +,.97% 
อีกดว้ย  ประกอบกบักองทุน SPDR ยงัคงเดินหนา้ลดการถือครองทองคาํต่อเนื1อง  โดยวานนี �ลดการถือครองลงอีก -�.NF ตนั  สถานการณที์1เกิดขึ �นส่งผลกดดนัการลงทนุในทองคาํอย่างชัดเชน  
ส่งผลใหร้าคาทองคาํรว่งลงหลุดระดับตํ1าสดุเดิมจนกระตุน้แรงขายทางเทคนิคเพิ1มเติม  จึงไดเ้ห็นราคาทองคาํรว่งลงต่อจนแตะระดับตํ1าสุดในรอบ - เดือนบรเิวณ �,C+C.+C ดอลลารต์่อออนซ ์ 
สาํหรบัวนันี � ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1714.09 1676.76 1699.80 1683.10 -15.54 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,723.98 26.21 91.21 

MA 50 Days 1,821.67 26.44 90.56 

MA 200 Days 1,859.27 24.21 92.88 

RSI 9 Days 20.43 29.78 79.91 

RSI 14 Days 25.18 37.50 72.37 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,063.43 -5.83 

ishare 18,455.77 -101.09 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9551 -0.7001 0.8713 

10 วนั 0.9596 -0.2760 0.8709 

20 วนั 0.8305 -0.7328 0.7867 

50 วนั 0.1176 -0.8869 0.7876 

100 วนั -0.1162 -0.7073 -0.0650 

200 วนั 0.2303 -0.7000 -0.3315 

 

 

09 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เน้น เก็งก ําไรระยะสั�นขณะที�ราคาอ่อนตัวลง
อย่างต่อเนื�อง แนะน ําเปิดสถานะขายในโซน &,700-1,714 
ดอลลารต์ ่อออนซ ์หวังเข ้าซ ื�อคืนหากราคาไม่หลุดแนวร ับ
โซ น  &,668 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ ห าก ร าค าห ลุด แ น วร ับ
ดังกล่าวให้ชะลอการซ ื�อคืนออกไป 

 

ราคาออ่นตวัลงสรา้งระดบัตํ1าสดุใหม่ในรายเดือน และรายสปัดาหอ์ย่างต่อเนื1อง หากราคาฟื�นตวัขึ �น
ไม่สามารถผ่านแนวตา้นที1 �,700-1,+�� ดอลลารต์่อออนซ ์ยังคงตอ้งระมัดระวังแรงขายออกมา 
อย่างไรก็ตาม หากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที1 �,668 ดอลลารต์่อออนซ ์
แรงขายอาจชะลอตวัหรอือาจเกิดการดีดตวัขึ �นชว่งสั�น 
 



 

 

 (+) "เดวิด  เทปเปอร ์"  ผจก.เฮดจฟ์ั นดร์ายใหญ่ เช ียร น์ักลงทุนซ ื�อห ุ้นขณะนี�  นายเดวิด เทปเปอร ์ผู้จัดการ Appaloosa Management ซึ1งเป็น
กองทุนเฮดจฟั์นดร์ายใหญ่ของสหรฐั กล่าวแนะนาํใหน้ักลงทุนเขา้ซื �อหุน้ในขณะนี� ขณะที1เขามองว่าแรงเทขายในตลาดพันธบตัรสหรฐัจนทาํใหอ้ัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัพุ่งขึ �นนั�น จะยุติลงในที1สุด  ที1ผ่านมา นักลงทนุมกัใหค้วามสนใจต่อคาํกล่าวของนายเทปเปอร ์และคาํพูดของเขามัก
สามารถขบัเคลื1อนตลาดหุน้  นายเทปเปอรย์งัระบวุา่ ความเสี1ยงในตลาดไดเ้บาบางลงแลว้ และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะมีเสถียรภาพมากขึ �นในระยะ
สั�น  "ผมคิดว่าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรไดป้รบัตวัอย่างมากในช่วงที1ผ่านมา และจะมีเสถียรภาพากขึ �นในอีกไม่กี1เดือนขา้งหนา้ ซึ1งจะทาํใหก้ารซื �อหุน้ใน
ขณะนี�มีความปลอดภยัมากขึ �น" นายเทปเปอรก์ล่าวต่อสาํนกัข่าว CNBC  ทั�งนี � อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ�, ปีพุ่งทะลุ �.C% ในวนันี� 
ขานรบัข่าวที1ว่า วฒุิสภาสหรฐัไดล้งมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน �.- ลา้นลา้นดอลลารที์1เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน  นาย
เทปเปอรเ์ชื1อวา่ ญี1ปุ่ นจะกลบัมาซื �อพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอีกครั�ง หลงัจากที1อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรพุ่งขึ �นในช่วงนี� ซึ1งคาํสั1งซื �อดงักล่าวจะช่วยใหต้ลาด
พนัธบตัรมีเสถียรภาพ  นายเทปเปอรย์งัระบุวา่ อีกปัจจยัหนึ1งที1จะช่วยหนนุตลาดหุน้คือมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐั ซึ1งเพิ1งผ่านการอนมุตัจิากวฒุิสภา
สหรฐั  นอกจากนี� นายเทปเปอรย์งัแนะนาํใหน้กัลงทนุเขา้ชอ้นซื �อหุน้กลุ่มเทคโนโลยีที1ดิ1งลงในขณะนี� ทาํใหร้าคามีความน่าดงึดดูใจมากขึ �น 

 (-) "โกลดแ์มน แซคส"์  คาดอัตราว่างงานสหรัฐร ่วงแตะ ?.&% ภายในสิ�นปีนี�  โกลดแ์มน แซคสร์ะบุในรายงานว่า อัตราการว่างงานในสหรฐัจะ
ปรบัตวัลงสู่ระดบั �.�% หรือต ํ1ากว่านั�นภายในสิ �นปีนี�  "เหตุผลสาํคญัที1เราคาดว่าการจา้งงานจะขยายตวัในปีนี�คือการเปิดเศรษฐกิจสหรฐั และการใช้
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ รวมทั�งอตัราการออมของชาวอเมรกินัจะช่วยหนนุการเพิ1มขึ �นของอุปสงคที์1แข็งแกรง่" รายงานระบุ  อย่างไรก็ดี แมว้า่อตัราการ
ว่างงานไดล้ดลงสู่ระดบั C.g% ในขณะนี� จากระดบั ��.+% ในช่วงที1เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนกัของไวรสัโควิด-�- แต่ชาวอเมริกนัที1มีงานทาํยังคงมี
จาํนวนนอ้ยกว่าปีที1แลว้กวา่ N ลา้นคน  โกลดแ์มน แซคสค์าดว่าตลาดแรงงานสหรฐัจะดีดกลบัสู่ระดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-�- ก่อนสิ �นปี 
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 (-) ดอลลแ์ข ็งค่าร ับบอนดย์ีลดพ์ ุ่ง จับตาการประชุมเฟด   ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื1อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที1ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์เมื1อคืนนี� (N มี.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการพุ่งขึ �นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐั หลังจากวุฒิสภาสหรฐัมีมติผ่านร่างกฎหมายกระตุน้
เศรษฐกิจวงเงิน �.- ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ดชันีดอลลาร ์ซึ1งเป็นดชันีวดัความเคลื1อนไหวของดอลลารเ์มื1อเทียบกบัสกลุเงินหลกั C 
สกุลในตะกรา้เงิน เพิ1มขึ �น ,.FC% แตะที1 -g.F��� เมื1อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื1อเทียบกบัเงินเยน ที1ระดบั �,N.NC เยน จากระดบั �,N.FF เยน และ
แข็งค่าเมื1อเทียบกับฟรงักส์วิส ที1ระดบั ,.-F�� ฟรงัก์ จากระดบั ,.-F,N ฟรงัก ์แต่เมื1อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงแตะระดับ 
�.gC�� ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั �.gCC� ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื1อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที1ระดบั �.�N�N ดอลลาร ์จากระดบั �.�-�g 
ดอลลาร ์ขณะที1เงินปอนดอ์่อนคา่ลงแตะที1ระดบั �.FNF+ ดอลลาร ์จากระดบั �.FN�, ดอลลาร ์ 

 (-) "เยลเลน" ชูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผลักดันสหรัฐแข ็งแกร ่ง  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั กล่าวว่า มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
วงเงิน �.- ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะช่วยใหร้ฐับาลสหรฐัมีทรพัยากรที1เพียงพอในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวัขึ �นอย่าง
แข็งแกร่ง  "นี1เป็นร่างกฎหมายที1จะช่วยเยียวยาชาวอเมริกนัที1ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-�- และเราคาดวา่เราจะมีทรพัยากรที1จะ
กระตุน้การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจที1แข็งแกรง่" นางเยลเลนกล่าว  นางเยลเลนคาดการณ์วา่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจดงักล่าวจะทาํใหส้หรฐัมีการจา้งงาน
เตม็ศกัยภาพกลบัสู่ระดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-�- ภายในปีหนา้  ตอ่ขอ้ถามที1วา่ การใชจ่้ายตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ซึ1งอาจทาํให้
เศรษฐกิจรอ้นแรงเกินไป จะส่งผลใหเ้กิดเงินเฟ้อหรือไม่ นางเยลเลนกล่าวว่า ตนไม่คาดว่าสิ1งนี �จะเกิดขึ �น "แต่ถา้หากทาํใหเ้กิดเงินเฟ้อ เราก็ยงัมีเครื1องมือ
ในการรบัมือปัญหาดงักล่าว ซึ1งเราจะจบัตาสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด" 

 (+/-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง GHI.&? จุด ร ับมาตรการกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ �นกว่า F,, จุดเมื1อคืนนี� (N มี.ค.) ขานรบั
ความคืบหนา้ในการผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั โดยปัจจยัดงักล่าวช่วยหนนุหุน้กลุ่มที1คาดวา่จะไดป้ระโยชนเ์มื1อเศรษฐกิจกลบัมาฟื�นตวั
อีกครั�ง ซึ1งรวมถึงหุน้กลุ่มธนาคาร กลุ่มสายการบิน และกลุ่มโรงแรม อย่างไรก็ดี ดัชนี Nasdaq ร่วงลงกว่า g.�% เนื1องจากนักลงทุนเทขายหุน้กลุ่ม
เทคโนโลยี  ดชันีเฉลี1ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที1 F�,N,g.�� จุด เพิ1มขึ �น F,C.�� จุด หรือ +,.-+% ดชันี S&P�,, ปิดที1 F,Ng�.F� จุด ลดลง g,.�- จุด 
หรือ -,.��% ดชันี Nasdaq ปิดที1 �g,C,-.�C จดุ ลดลง F�,.-- จดุ หรือ -2.41% 

 
                         ที1มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์1 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื1อมั1นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที1 9 มี.ค. 18.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

96.2 95.0 

วนัพธุที1 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 

วนัพฤหสับดีที1 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 

วนัศกุรที์1 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 คาดการณค์วามเชื1อมั1นผูบ้รโิภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที1มีการประกาศออกมา 

*ที1มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที1 07 มีนาคม 2021 ซึ1งอาจมีการเปลี1ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


