
  

                         หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,722-
1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวของราคา โดย
ประเมินแนวรับบริเวณที-  1,687 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน
เหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตัวขึ 2นของราคาราคา
ทดสอบแนวต้านอีกครั2ง 

08 มีนาคม 2564 

สรุป ผลสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์รายเดือนครั �งล่าสดุของสํานกัข่าวบลูมเบิร์ก แสดงว่า การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส 1 ปี2021 จะอยู่ที- 4.8% ซึ-งฟื�น
ตวัเร็วขึ �น จากที-ผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ไว้เมื-อเพียงสองเดือนก่อน สําหรับตลอดทั �งปี คาดว่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะปรับขึ �น 5.5% 
ซึ-งจะเร็วที-สดุนบัตั �งแตปี่ 1984 และปรับขึ �นจากคาดการณ์ที- 4.1% ของเดือนม.ค. มมุมองเชิงบวกต่อคาดการณ์เพิ-มขึ �นเกี-ยวกบัการดีดตวัของเศรษฐกิจสหรัฐใน
ปีนี � หนนุดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 3 เดือน และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีอยู่ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 1 ปี ซึ-งสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา 
อย่างไรก็ตาม การอดัเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมหาศาล ทําให้เกิดความวิตกเกี-ยวกบัเงินเฟ้อที-สูงขึ �น แม้ว่าทองคําในฐานะสินทรัพย์ที-ป้องกนัเงินเฟ้อจะได้รับแร
หนนุพยงุไว้ แตแ่นะนํานกัลงทนุทยอยขายทองคําเพื-อทํากําไรออกมาเมื-อราคาขยบัขึ �น ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,722-1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยในระยะสั �น
หากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมาไม่หลดุแนวรับ สามารถเข้าซื �อคืนเพื-อทํากําไร ทั �งนี � ประเมินแนวรับไว้ที- 1,687 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาทองคําไม่
หลดุแนวรับราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ �นทดสอบแนวต้านอีกครั �ง 
 
 
 
ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

8/03/2564 16:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,698.64 1,693.27 -5.37 -0.32 

Spot Silver ($) 25.20 25.33 0.13 0.56 

เงนิบาท (฿/$) 30.53 30.79 0.26 0.84 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,650 24,750 100.00 0.41 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.36 69.96 0.60 0.87 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.88 92.20 0.31 0.34 

เงนิยโูร (€/$) 1.1910  1.1871  -0.0039  -0.3300  

  ที-มา : Aspen 

ที-มา : Aspen 

 

 1,687  1,674  1,662 

 1,729  1,745  1,760 

 

 



 

 

• (+) แพทย์ใหญ่ทาํเนียบขาวเตือนสหรัฐอย่าการ์ดตก ระวังโควิดระบาดรอบใหม่  นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี แพทย์ใหญ่ของคณะทํางานเฉพาะกิจ
ด้านการควบคมุโรคโควดิ-19 ของทําเนียบขาวเตือนว่า สหรัฐอาจเผชิญกบัการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 พร้อมกบัแนะนําว่าขณะนี �ยงัไม่ใช่
เวลาที-จะผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควดิ-19  นายแพทย์ฟอซีกล่าววา่ ถงึแม้ยอดผู้ตดิเชื �อโควดิ-19 รายวนัในประเทศจะลดลงอย่างมากเมื-อเดือนม.ค.ที-
ผ่านมา แตต่วัเลขผู้ตดิเชื �อก็ยงัถือวา่อยู่ในระดบัสงู  "ถ้าคณุดสูถิตขิองมาแพร่ระบาดที-ผ่านๆ มา คณุจะเห็นว่าเมื-อจํานวนผู้ติดเชื �อลดลงและเริ-มทรงตวัแต่
ค่อนไปในลกัษณะตวัเลขที-ยงัคงอยู่ในระดบัสูง เช่นระดบั 6-7 หมื-นรายต่อวนั นั-นหมายความว่าเป็นตวัเลขที-ยังไม่สามารถยอมรับได้ เพราะยงัถือว่าสูง
มาก" นายแพทย์ฟอซีให้สมัภาษณ์ในรายการ Face the Nation ของสถานีโทรทศัน์ CBS  นายแพทย์ฟอซียงัเตือนถึงการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ว่า
ควรทําอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปและระมดัระวงั  

• (+) ดัชนีหุ้นบลูชิพจีนร่วงหนักสุดรอบกว่า 7 เดือนจากวิตกคุมเข้มนโยบาย  หุ้นจีนปรับตวัลงมากที-สุดในรอบกว่า 7 เดือนวนันี � ขณะที-เป้าหมาย
การขยายตวัทางเศรษฐกิจปี 2021 ที-ตํ-ากว่าคาดจากจีนกระตุ้นความวิตกที-ว่า เจ้าหน้าที-จีนอาจคุมเข้มนโยบายเพื-อควบคุมมูลค่าหุ้นที-อยู่ในระดบัสูง  
ดัชนีเซี-ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที- 3,421.41 ลบ 80.57 จุดหรือ -2.30% ดัชนี CSI300 ปิดที- 5,080.02 ลบ 182.77 จุดหรือ -3.47% โดยปรับตัวยํ-าแย่ที-สุด
นบัตั �งแตว่นัที- 24 ก.ค.2020 ดชันีหุ้นสินค้าอปุโภคบริโภคของ CSI300 และดชันีหุ้นกลุ่มการดแูลสขุภาพของ CSI300 ร่วง 5.7% และ 6.4% ตามลําดบั  

• (-) ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 3 เดือนขณะบอนด์ถูกเทขาย, สกุลเงินเสี-ยงลดแรงบวก  ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 3 เดือนในวนันี � 
หลงัจากที-วฒุสิภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นซึ-งกระตุ้นการเทขายอีกครั �งในตลาดพนัธบตัร สกุลเงินผู้ส่งออกโภคภณัฑ์รายใหญ่ร่วงลงในวนันี � ขณะที-
ความต้องการสินทรัพย์เสี-ยงในวงกว้างสญูเสียแรงผลกัดนั ดชันีดอลลาร์อยู่ที- 92.073 เมื-อเทียบกบัตะกร้าสกุลเงินสําคญั 6 สกุล ปรับขึ �น 0.17% และอยู่
ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 3 เดือนที- 92.201 ของวันศุกร์ วุฒิสภาสหรัฐผ่านแผนเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากที-ในวนัก่อนหน้า
รายงานการจ้างงานที-น่าพอใจของสหรัฐทําให้ดอลลาร์แตะระดบัสูงสุดนับตั �งแต่เดือนพ.ย.2020 “ดอลลาร์อยู่ในความต้องการ เนื-องจากสหรัฐเป็น
เศรษฐกิจที-มีภาคบริการใหญ่ที-สดุในระดบัโลก และทนัทีที-การเปิดเศรษฐกิจดําเนินไปอย่างเตม็รูปแบบ นั-นจะยิ-งเป็นส่วนเสริม” นกัวิเคราะห์กล่าว  ขณะที-
นกัลงทุนคาดการณ์เพิ-มขึ �นเกี-ยวกับการดีดตวัของเศรษฐกิจเร็วขึ �นในปีนี � ความวิตกเกี-ยวกับเงินเฟ้อที-สูงขึ �นดนัให้ผลตอบแทนพนัธบตัรปรับขึ �นแม้มีการ
รับประกนัจากธนาคารกลางตา่งๆซึ-งรวมถงึธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที-ว่า นโยบายการเงินจะยงัคงอยู่ในเชิงผ่อนคลาย ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ
10 ปีอยู่ใกล้ระดบัสงูสดุรอบ 1 ปีในวนันี � ขณะที-สญัญา Nasdaq ล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลงราว 1% และดชันีหุ้นล่วงหน้าของยุโรปลดแรงบวก ขณะที-แรง
เทขายกระจายไปยังสินทรัพย์เสี-ยงอื-นๆ ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 1 เดือน เมื-อเทียบกับปอนด์ซึ-งอยู่ที- 1.3819 ดอลลาร์ และระดบัสูงสุดรอบ 3 
เดือนเมื-อเทียบกบัยูโรซึ-งอยู่ที- 1.1904 ดอลลาร์  เมื-อเทียบกบัเยน ดอลลาร์ทรงตวัที- 108.39 เยน หลงัจากที-แตะระดบัสูงสุดรอบ 9 เดือนที- 108.645 เยน
เมื-อวนัศกุร์ 

• (-) อิตาลีพจิารณาออกมาตรการเข้มงวดขึ 2นหลังยอดผู้ติดโควิด-19 ทะยานจากไวรัสกลายพันธ์ุ      รายงานจากสื-อมวลชนระบุว่า รัฐบาลอิตาลี
กําลงัพิจารณาออกมาตรการควบคมุที-เข้มงวดขึ �นทั-วประเทศเพื-อต้านการทะยานขึ �นของยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 รายใหม่ซึ-งเป็นผลจากเชื �อไวรัสกลายพนัธุ์ 
หนงัสือพิมพ์อิตาลีรายงานเมื-อวานนี �วา่  ในบรรดามาตรการตา่งๆที-อยู่ภายใต้การพิจารณาได้แก่ การเปลี-ยนภูมิภาคต่างๆสู่ "โซนสีแดง" ที-มีความเสี-ยงสูง 
หากยอดผู้ตดิเชื �อรายสปัดาห์ทะลรุะดบั 250 คนตอ่ผู้อาศยั 100,000 คน และการปิดห้างสรรพสินค้าระหว่างสปัดาห์ นายโรเบอร์โต สเปแรนซา รัฐมนตรี
สาธารณสขุอิตาลีระบวุา่ "การระบาดระลอกสองยงัไม่สิ �นสดุ เราเหน็การเพิ-มขึ �นอย่างมากจากไวรัสกลายพนัธุ์ ซึ-งทําให้เราใช้มาตรการที-เข้มงวดมากขึ �น 

• (+/-) ปริมาณการซื 2อขายคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งขึ 2น 17% ในก.พ.   ข้อมลูแสดงว่า ปริมาณการซื �อขายคริปโตเคอร์เรนซีทะยานขึ �น 17% ในเดือนก.พ.
หลังจากที-บริษัท Tesla ลงทุนในบิตคอยน์ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที-ปริมาณการซื �อขายที-มากขึ �นทําให้วอลุ่มซื �อขายโดยรวมเพิ-มขึ �น  บริษัทวิจัย 
CryptoCompare ระบวุา่ ปริมาณการซื �อขายทะยานสู่ 2.7 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนก.พ. โดยปริมาณการซื �อขายที-ตลาดหลกัทะยานขึ �นกว่า 35% สู่ 2.4 
ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดซื �อขายขนาดเล็กมีปริมาณการซื �อขายลดลง 36% สู่ 3.81 แสนล้านดอลลาร์ ซึ-งชี �ถึงความแข็งแกร่งที-เพิ-มขึ �นของการซื �อขายที-
ตลาดซื �อขายขนาดใหญ่ ปริมาณการซื �อขายแตะระดบัสงูสดุตลอดกาลที- 1.599 แสนล้านดอลลาร์ในวนัที- 23 ก.พ.เมื-อบติคอยน์ร่วง 10% 

 
ที-มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

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-มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที- 05 มีนาคม 2021 ซึ-งอาจมีการเปลี-ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


