
  

                         ราคาทองคําระหว่างวันแกว่งในกรอบทรงตัวรักษา
ระดับไว้ ทั �งนี � หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับแรก 1,695 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ ประเมินว่า ราคาจะพยายามทดสอบแนวต้าน 1,720-1,729 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนได้ราคาอาจปรับตัวลงต่อทดสอบ
แนวรับโซน 1,695-1,684 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

10 มีนาคม 2564 

สรุป นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยโุรป (EC) คาดวา่ สหภาพยโุรป (EU) จะได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 จํานวน 100 ล้านโดส
ตอ่เดือนตั 1งแตเ่ดือนเม.ย.เป็นต้นไป ซึ6งจะช่วยให้โครงการฉีดวคัซีนของยุโรปเดินหน้าต่อไปได้ และความกงัวลต่อสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนวคัซีนลดลง 
แนวโน้มดงักล่าวส่งผลบวกตอ่สกลุเงินยโูร และ ราคาทองคํา อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐใกล้จะผ่านความ
เห็นชอบจากสภาคองเกรส  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวว่า กระทรวงการคลงัจะจัดสรรเงินจากมาตรการดงักล่าวประมาณ 3.50 แสนล้าน
ดอลลาร์เพื6อบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัรัฐและรัฐบาลท้องถิ6นเป็นลําดบัแรก ประเด็นดงักล่าว สนบัสนนุคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัขึ 1นในปีนี 1 ซึ6ง
ยงัคงสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา โดยนักลงทุนสามารถซื 1อเก็งกําไรบริเวณแนวรับไว้ที6 1,695 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดอาจชะลอไปที6แนวรับถัดไป
บริเวณ 1,684 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากการอ่อนตวัลงไม่หลุดแนวรับดงักล่าวจะทําให้มุมมองระยะสั 1นเป็นลบลดลง ราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ 1น
ทดสอบแนวต้าน 1,720-1,729 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
ตารางที4 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

10/03/2564 16:03 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,714.60 1,714.21 -0.39 -0.02 

Spot Silver ($) 25.92 25.86 -0.06 -0.23 

เงนิบาท (฿/$) 30.75 30.73 -0.02 -0.07 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,800 24,950 150.00 0.60 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.52 67.36 -0.16 -0.24 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.97 92.08 0.11 0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.1894  1.1898  0.0004  0.0300  

  ที4มา : Aspen 

ที4มา : Aspen 

 

 1,687  1,674  1,662 

 1,729  1,745  1,760 

 

 



 

 

• (+) เซี4ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 1.55 จุด กังวลจนีใช้มาตรการคุมเศรษฐกิจ  ดชันีเซี6ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบเล็กน้อยในวนันี 1 เนื6องจาก
นกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลว่ารัฐบาลจีนอาจจะใช้มาตรการเข้มงวดในช่วงที6เศรษฐกิจกําลงัฟื1นตวั  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี6ยงไฮ้คอมโพสิต
ปิดที6 3,357.74 จดุ ลดลง 1.55 จดุ หรือ -0.05%  ตลาดได้รับแรงหนนุในระหว่างวนัหลงัจากสํานกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันี 1ว่า 
ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ6งเป็นมาตรวดัต้นทนุสินค้าที6หน้าประตโูรงงาน พุ่งขึ 1น 1.7% ในเดือนก.พ. ซึ6งเป็นการขยายตวัรวดเร็วที6สดุนบัตั 1งแต่ปี 2561 
และทําให้นกัลงทนุมีความหวงัว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตวัอย่างรวดเร็วในปี 2564  อย่างไรก็ดี แรงบวกได้ถกูสกดัลง เนื6องจากนกัลงทนุยงัคงวิตก
กังวลว่า ทางการจีนอาจจะใช้มาตรการควบคุมการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังจากที6รัฐบาลจีนได้กําหนดเป้าหมายตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) สําหรับปี 2564 ที6ระดบักว่า 6% ซึ6งตํ6ากว่าที6ตลาดคาดการณ์ไว้ที6 8%   

• (-) ดัชนีหุ้นบลูชิพจนีปิดปรับขึ �นแต่วิตกคุมเข้มนโยบายยับยั �งแรงบวก   หุ้นจีนบลชิูพของจีนปิดปรับขึ 1นในวนันี 1 หลงัจากที6เมื6อวานนี 1แตะระดบั
ตํ6าสดุรอบเกือบ 3 เดือน แม้ว่าแรงบวกถกูยบัยั 1งจากความวิตกที6ยงัคงอยู่เกี6ยวกบัการคมุเข้มนโยบายขณะที6เศรษฐกิจฟื1นตวั ดชันีเซี6ยงไฮ้คอมโพสิต
ของจีนปิดที6 3,357.74 ลบ 1.55 จดุหรือ -0.05% ดชันีหุ้นบลชิูพ CSI300 ปิดที6 5,003.61 บวก 32.61 จดุหรือ +0.66% นําโดยการดีดตวัขึ 1น 2.63% 
ของดัชนีย่อยกลุ่มการดูแลสุขภาพและการปรับขึ 1น 1.94% ของหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค  ดัชนีย่อยกลุ่มการเงินปรับลง 0.61% ขณะที6ดัชนี
อสงัหาริมทรัพย์ร่วง 1.06% ดชันีเซนิเจิ 1นปิดปรับขึ 1น 0.21% และดชันี ChiNext Composite ปรับขึ 1น 1.642%   

• (+/-) จนีคุมโควิด-19 อยู่หมัด, ไร้ผู้ติดเชื �อในชุมชนตั �งแต่ 6 ก.พ.  วนันี 1จีนรายงานผู้ ติดเชื 1อโควิด-19 รายใหม่ 5 คน แต่ทั 1งหมดเป็นผู้ ติดเชื 1อจาก
ต่างประเทศ ครั 1งล่าสดุที6จีนรายงานผู้ ติดเชื 1อในชมุชนคือวนัที6 6 ก.พ. ซึ6งเน้นยํ 1าถึงความสําเร็จของการใช้กลยทุธ์อนัเข้มงวด ซึ6งรวมถึงการควบคุม
พรมแดน, การตรวจหาเชื 1อครั 1งใหญ่ และการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในพื 1นที6ใดก็ตามที6มีผู้ ติดเชื 1อโควิด-19  มาตรการอนัเข้มงวดเหล่านี 1ได้รวมถึง
การล็อกดาวน์อย่างเต็มที6เมื6อเดือนม.ค.ในเมืองทงฮวั ซึ6งเป็นเมืองที6มีประชากร 2 ล้านคนในมณฑลจ̂ีหลิน ซึ6งประชาชนถกูห้ามออกจากบ้าน  การ
ดําเนินการดงักล่าวประสบความสําเร็จในการควบคมุการปะทขุึ 1นของโควิด-19 ในช่วงฤดหูนาวในจีน ซึ6งเป็นช่วงที6ประชาชนติดเชื 1อกว่า 100 คนต่อ
วนั การติดเชื 1อลดน้อยลงแม้แต่ในขณะที6ครอบครัวจํานวนมากท้าทายโรคระบาดด้วยการรวมตวักนัในวนัหยดุเทศกาลตรุษจีนในช่วงกลางเดือนก.พ. 
ในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ ณ กรุงปักกิ6ง เหล่าผู้ แทนสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื6อง แม้ว่าประธานาธิบดีสี จิ 1นผิงของจีนและ
นายกรัฐมนตรีหลี6 เค่อเฉียงปรากฏตวัโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามยัในวนัศกุร์ 

• (+/-) "เยลเลน" ยันแจกเงนิช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ4นทนัทหีลังมาตรการกระตุ้นศก.ผ่านสภา  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐให้คํามั6น
ว่า รัฐและรัฐบาลท้องถิ6นในสหรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือในทนัทีที6สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื6อเยียวยาประชาชนและภาค
ธุรกิจที6ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในขณะที6มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ใกล้จะผ่านความ
เห็นชอบจากสภาคองเกรสนั 1น นางเยลเลนกล่าวว่า กระทรวงการคลงัจะจัดสรรเงินจากมาตรการดงักล่าวประมาณ 3.50 แสนล้านดอลลาร์เพื6อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กบัรัฐและรัฐบาลท้องถิ6นเป็นลําดับแรก  "มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจจะให้เงินสนับสนนุโครงการสร้างภูมิคุ้มกนัหมู่ 
นอกจากนี 1 มาตรการดงักล่าวจะทําให้ประชาชนเชื6อมั6นว่าพวกเขาจะยงัคงมีที6อยู่อาศยั และคนตกงานจะได้รับเช็คเงินช่วยเหลือ ดิฉันให้คําสญัญา
ว่า ในอีกไม่กี6วนัข้างหน้านี 1 ทีมเจ้าหน้าที6ของกระทรวงการคลงัจะกระจายความช่วยเหลือออกไปให้รวดเร็วที6สดุเท่าที6จะทําได้" นางเยลเลนกล่าวใน
การประชมุ National League of Cities  นางเยลเลนให้การสนบัสนนุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ 
ไบเดนเป็นอย่างมาก โดยเธอกล่าวว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของปธน.ไบเดนจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐมีทรัพยากรที6เพียงพอในการผลกัดนัให้
เศรษฐกิจฟื1นตัวขึ 1นอย่างแข็งแกร่ง และจะทําให้การจ้างงานของสหรัฐกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ภายในปีหน้า  
สํานกังานของนายสเตนี โฮเยอร์ ผู้ นําเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแถลงยืนยนัว่า สภาผู้แทนราษฎรได้รับร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ
วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จากวุฒิสภาแล้ว และจะพิจารณาเพื6อลงมติร่างกฎหมายดงักล่าวในวนันี 1 (10 มี.ค.)  หากสภาผู้แทนราษฎรให้การ
อนมุติัร่างกฎหมายฉบบันี 1 ก็จะส่งต่อไปยงัปธน.ไบเดนเพื6อลงนามบงัคบัใช้เป็นกฎหมายก่อนวนัที6 14 มี.ค. ซึ6งเป็นวนัที6มาตรการช่วยเหลือผู้ ว่างงาน
ในปัจจบุนัจะหมดอายลุง 

ที4มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที6 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื6อมั6นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที6 9 มี.ค. 18.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก 
 

95.8** 95.0 

วนัพธุที6 10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

-0.2%** -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) 
 

1.7%** 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื 1นฐาน (Core CPI)  
 

0.2% 0.0% 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 1ามนัรายสปัดาห์   
 

- 21.6M 

วนัพฤหสับดีที6 11 มี.ค. 19.45 น. ยโุรป อตัราดอกเบี 1ยนโยบายของอีซีบี(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 

วนัศกุร์ที6 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 1นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื6อมั6นผู้บริโภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที6มีการประกาศออกมา 

*ที6มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที6 05 มีนาคม 2021 ซึ6งอาจมีการเปลี6ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


