
  

                         ระหว่างวันราคาทองคําสามารถเคลื�อนไหวในแดน

บวก และทรงตัวรักษาระดับไว้ อย่างไรก็ตาม หากราคาย่อตัวลงมา

สามารถยืนเหนือแนวรับแรกโซน 1,724 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคามี

โอกาสปรับตัวขึ -นทดสอบแนวต้านโซน 1,748 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

11 มีนาคม 2564 

สรุป ข้อมลูจาก SIFMA ระบวุา่ การประมลูพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี วงเงิน 3.8 หมื*นล้านดอลลาร์ของกระทรวงการคลงัสหรัฐเป็นส่วนหนึ*งของการออก
พนับตัรรัฐบาลที*เพิ*มขึ 1น เพื*อระดมทนุเยียวยาโควดิ-19 ซึ*ง การประมลูดงักวา่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บ่งชี 1ว่าความต้องการพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี 
เพียงพอที*จะช่วยบรรเทาความกงัวลตอ่แรงขายพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐจํานวนมากในตลาด แนวโน้มดงักล่าว กดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ
10 ปรับตวัลดลงมาเคลื*อนไหวใกล้ระดบั 1.490% หลงัจากที*แตะระดบัสูงสุดรอบ 1 ปีที* 1.626% เมื*อสปัดาห์ที*แล้ว ขณะที*นกัลงทนุจบัตาอย่างใกล้ชิดต่อการ
ประมลูพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ30 ปี ในคืนนี 1  ซึ*งจะเป็นบททดสอบสําคญัของอปุสงค์สําหรับพนัธบตัรใหม่ของกระทรวงการคลงัสหรัฐ โดยนกัลงทนุสามารถ
ซื 1อเก็งกําไรบริเวณแนวรับไว้ที* 1,724 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดอาจชะลอไปใช้แนวรับถดัไปอยู่ที* 1,708 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากการอ่อนตวัลงไม่หลุด
แนวรับดงักล่าวยงัคงทําให้มมุมองระยะสั 1นเป็นบวกราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ 1นทดสอบแนวต้าน 1,748 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/03/2564 16:22 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.42 1,738.33 11.91 0.69 

Spot Silver ($) 26.20 26.38 0.18 0.69 

เงนิบาท (฿/$) 30.70 30.54 -0.16 -0.52 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,950 25,150 200.00 0.80 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.90 68.74 0.84 1.24 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.79 91.57 -0.22 -0.24 

เงนิยโูร (€/$) 1.1926  1.1962  0.0036  0.3000  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,724  1,708  1,695 

 1,748  1,760  1,775 

 

 



 

 

• (+) อินเดียเล็งซื -อโดรนติดอาวุธจากสหรัฐ เสริมเขี -ยวเล็บรับมือจีน-ปากีสถาน  อินเดียวางแผนซื 1อโดรนติดอาวธุ 30 ลําจากสหรัฐ เพื*อเพิ*ม
ศกัยภาพในการป้องกนัประเทศทั 1งทางทะเลและภาคพื 1นดิน ขณะที*ความตงึเครียดกบัประเทศเพื*อนบ้าน อาทิ จีน และปากีสถานยงัคงดําเนินต่อไป  

ทั 1งนี 1 อินเดียจะอนมุติังบประมาณสําหรับการจดัซื 1อโดรนรุ่น "MQ-9B Predator" ทั 1ง 30 ลําจากบริษัท General Atomics ของสหรัฐเป็นวงเงิน 3 
พนัล้านดอลลาร์ในเดือนหน้า โดยข้อตกลงดงักล่าวจะช่วยเพิ*มศกัยภาพทางการทหารของอินเดีย เนื*องจากโดรนที*อินเดียมีอยู่ในขณะนี 1ใช้ได้เฉพาะ
เพื*อการลาดตระเวนและเฝ้าระวงัเท่านั 1น  อินเดียได้ก้าวขึ 1นมาเป็นพนัธมิตรเชิงยทุธศาสตร์ทางการทหารของสหรัฐ โดยเฉพาะในการรับมือกบัการแผ่
ขยายอิทธิพลของจีนเข้ามาในมหาสมทุรอินเดีย และบางพื 1นที*ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

• (+) ดอลลาร์แตะระดับตํ�าสุดรอบ 1 สัปดาห์หลังข้อมูลเงนิเฟ้อสหรัฐไม่ร้อนแรง  ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัตํ*าสดุรอบ 1 สปัดาห์ในวนันี 1 หลงัจาก
ที*ข้อมลูดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ในระดบัตํ*าของสหรัฐและการร่วงลงของผลตอบแทนพนัธบตัรทําให้นกัลงทนุบางรายลดคาดการณ์การปรับตัว
อย่างรวดเร็วของเงินเฟ้อ นักลงทุนจับตายูโรก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วงต่อไปของวันนี 1ซึ*งคาดว่าเจ้าหน้าที*กําหนด
นโยบายจะส่งสญัญาณว่า พวกเขาจะป้องกนัการปรับตวัขึ 1นเพิ*มเติมของผลตอบแทนพนัธบตัรเพื*อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของยโุรป 
ดชันีดอลลาร์ทรงตวัที* 91.79 หลงัจากที*แตะระดบัตํ*าสดุรอบ 1 สปัดาห์ที* 91.75 ในช่วงแรกที*ตลาดเอเชีย ขณะที*ข้อมลูแสดงว่า การขยายตวัของ
ดชันี CPI พื 1นฐานของสหรัฐชะลอลงเล็กน้อยในเดือนก.พ. เมื*อเทียบกบัยโูร ดอลลาร์อยู่ที* 1.1932 ดอลลาร์ อ่อนลง 0.2% จากครั 1งก่อน ขณะที*เมื*อ
เทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์ได้รับแรงซื 1อที* 0.9299 ฟรังก์  “ดชันี CPI เป็นสิ*งยํ 1าเตือนที*เป็นประโยชน์ต่อนกัลงทนุในตลาดว่า เงินเฟ้อของสหรัฐยงั
ค่อนข้างอ่อนแอ” นกัวิเคราะห์กล่าว “จะต้องใช้เวลานานกว่าที*เงินเฟ้อจะไปถงึเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่วนใหญ่แล้วตลาดการเงิน
คิดเร็วเกินไปว่าเฟดจะเริ*มวงจรการขึ 1นอตัราดอกเบี 1ย”   

• (+) ชาวฮ่องกงหวั�นผลข้างเคียง, เลี�ยงรับวัคซีนโควิด-19  ชาวฮ่องกงจํานวนน้อยลงเข้ารับวคัซีนโควิด-19 ของบริษัท Sinovac Biotech Ltd 
ของจีน ท่ามกลางรายงานเรื*องผลข้างเคียง แม้ว่ามีอปุสงค์สงูสําหรับวคัซีนที*พฒันาโดยบริษัท BioNTech SE-Pfizer Inc ในวนัเปิดตวั  จํานวนผู้ รับ
วคัซีนของ Sinovac Biotech Ltd ตามกําหนดนดัหมายที*ศนูย์ฉีดวคัซีนในชมุชนลดลงสู่ 72% เมื*อวานนี 1 ซึ*งลดลงจากระดบัสงูสดุที*กว่า 90% เมื*อ
สปัดาห์ที*ผ่านมา  36% หรือกว่าหนึ*งในสามของผู้ ที*ลงชื*อขอรับวคัซนีชนิดนี 1 ไม่มาตามนดัในวนัองัคาร  

• (-) สวิสเตรียมรับมอบวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์-โมเดอร์นา 1 ล้านโดสเดือนนี -  สวิตเซอร์แลนด์คาดว่าจะได้รับวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของ
บริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์ จํานวน 1 ล้านโดสภายในเดือนนี 1 หลงัรับมอบวคัซีนไปแล้ว 1.1 ล้านโดสเมื*อเดือนม.ค.และก.พ.ที*ผ่านมา  นางโนรา 
โครนิก เจ้าหน้าที*ระดบัสงูของกระทรวงสาธารณสขุสวิตเซอร์แลนด์ ซึ*งดแูลงานด้านการขนส่งวคัซีนกล่าวว่า "เราได้รับมอบวคัซีนเพิ*มขึ 1นสมํ*าเสมอ
ทกุเดือน และคาดว่าจะฉีดวคัซนีได้ตามเป้าหมาย"  ทั 1งนี 1 สวิตเซอร์แลนด์คาดว่าจะสามารถฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนทั 1ง 8.6 ล้านคนได้ในฤดรู้อนนี 1  
นางโครนิกระบอุีกว่า ขณะนี 1มีประชาชน 900,000 คนในสวิสที*ฉีดวคัซนีโดสแรกแล้ว และมี 320,000 คนที*ฉีดครบแล้วสองโดส  การส่งมอบวคัซีนใน
เดือนมี.ค.นั 1นอยู่ในระดบัสงูกว่าเป้าหมายในเบื 1องต้น โดยนางโครนิกกล่าวว่า วคัซนีชดุนี 1จะช่วยชดเชยปริมาณวคัซนีที*จดัส่งได้น้อยเมื*อเดือนก.พ.ได้
อย่างเพียงพอ  นางโครนิกยงัแสดงความเห็นด้วยว่า โครงการฉีดวคัซนีของสวิตเซอร์แลนด์มีความคืบหน้าตามแผน โดยคาดว่าจะมีการอนมุติัวคัซีน
ชุดใหม่ในอีกไม่กี*สัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี 1 สวิตเซอร์แลนด์ยังกําหนดให้ประชาชนกลุ่มใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนในไตรมาส 2 ของปีนี 1ด้วย 
นอกเหนือจากกลุ่มผู้สงูอาย ุ สําหรับจํานวนผู้ ติดเชื 1อโควิด-19 รายใหม่ในสวิตเซอร์แลนด์ที*รายงานเมื*อวนัองัคารที*ผ่านมา อยู่ที* 1,378 ราย ลดลง
อย่างมากจากสถิติสงูสดุเมื*อวนัที* 2 พ.ย. 2563 ซึ*งอยู่ที* 10,000 ราย ขณะที*ยอดผู้ เสียชีวิตล่าสดุนั 1นอยู่ที* 13 ราย 

• (-) เหล่าอดีตผู้ นําสหรัฐเข้าร่วมรณรงค์เรียกร้องชาวมะกันฉีดวัคซนีป้องกันโควิด  อดีตประธานาธิบดีสหรัฐทั 1งบารัค โอบามา,จอร์จ ดบัเบลิย ู
บชุ, บลิ คลินตนั และจิมมี คาร์เตอร์ พร้อมด้วยบรรดาอดีตสภุาพสตรีหมายเลขหนึ*ง จะร่วมแสดงในโฆษณารณรงค์เพื*อสงัคมใหม่ 2 ชดุ เพื*อกระตุ้น
ให้ชาวอเมริกนัเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคโควิด-19  โฆษณาดงักล่าวเป็นส่วนหนึ*งของแคมเปญที*ชื*อว่า "It's Up To You." ซึ*งมุ่งให้ความรู้
เกี*ยวกบัการฉีดวคัซนีในสหรัฐ โดยสภาโฆษณา (Ad Council) ของสหรัฐเป็นผู้จดัทําขึ 1น และมีพนัธมิตรกว่า 300 รายร่วมสนบัสนนุ 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทร์ที* 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื*อมั*นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 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  
 

95.8** 95.0 

วนัพธุที* 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) 
 

0.1%** 0.0% 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 1ามนัรายสปัดาห์  
 

13.8M** 21.6M 

วนัพฤหสับดีที* 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 

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 1นฐาน (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 

 
 

 

 

 

 

 

 


