
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,759 1,776 1,787 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  8.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้จะได้รับแรงกดดนัจากการทะยานขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี หลงัธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) 
ประกาศ “ไมต่่ออาย”ุ โครงการผ่อนคลายด้านเงินทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์  ซึ�งเป็นการยกเว้นให้ “ไม่ต้องนํา” พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐและเงินฝากที�สถาบนัการเงินฝากไว้กับเฟดเข้าไปคํานวณใน total 
leverage exposure ซึ�งเป็นตัวหารที�ใช้ในการคํานวณ SLR (supplementary leverage ratio) สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นการคาดการณ์ว่าแรงซื �อพนัธบตัรจากสถาบนัการเงินอาจ “ลดลง” ในอนาคต  
รวมถึงอาจกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายพนัธบตัรที�สถาบนัการเงินถือครองอยูอ่อกมาเพื�อรักษาระดบั SLR  ปัจจยัดงักลา่วกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  อย่างไรก็
ดี  แรงซื �อทองคําแข็งแกร่ง  เนื�องจากนักลงทุนบางส่วนเข้าซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความวิตกเกี�ยวกับความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  หลงัจากการประชุมของเจ้าหน้าที�ระดับสงู
ระหวา่ง 2 ประเทศจบลงโดยไร้ความคืบหน้าที�สําคญั  ขณะที�ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐและรัสเซียก็ยํ�าแยล่งเช่นกัน  หลงัจากปธน.ไบเดนกล่าวหาว่าปธน.ปติูนเป็นฆาตกร  ด้านกองทุน SPDR ถือครอง
ทองคําเพิ�ม  +3.50 ตนั  ปัจจยัที�กลา่วมาหนนุให้ราคาทองคําปรับตวัสงูขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,746.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�เช้านี �  ราคาทองคําจะเปิดตลาดในแดนลบ  โดยได้รับแรงกดดันจาก
การพุง่ขึ �นของดชันีดอลลาร์แข็งค่า  หลงัค่าเงินลีราของตรุกีทรุดตวัลงอยา่งหนกั  ตอบรับขา่วที�ประธานาธิบดีตรุกี สั�งปลดผู้วา่การธนาคารกลางตรุกี  เหตเุพราะปรับขึ �นดอกเบี �ยเพื�อควบคุมเงินเฟ้อและสกัด
การร่วงลงของค่าเงินลีรา  สําหรับวนันี �จบัตาถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดที�ธนาคารเพื�อการชําระหนี �ระหวา่งประเทศ (BIS) และการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 

 
การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1746.58 1727.50 1736.06 1744.86 8.81 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,731.92 26.06 91.79 

MA 50 Days 1,792.35 26.38 90.86 

MA 200 Days 1,860.35 24.60 92.67 

RSI 9 Days 48.43 41.40 56.21 

RSI 14 Days 44.85 43.90 56.77 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,051.78 +3.50 

ishare 18,302.71 -46.21 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7899 -0.5340 0.9112 

10 วนั 0.9136 -0.4847 0.7430 

20 วนั 0.9498 -0.4167 0.7697 

50 วนั 0.0802 -0.8821 0.7693 

100 วนั -0.1028 -0.7635 0.1995 

200 วนั 0.1654 -0.7831 -0.3407 

 

 

22 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                ซื �อขายเพื�อเก็งกําไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว 

โดยหากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,727-1,717 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ให้เข้าซื �อ และทยอยปิดสถานะทาํกําไร

หากไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,747-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาดีดตวัแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดบั 1,747-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดแรงขายกดดนัให้ปรับตัวลงสู่ระดบั 1,727-1,717 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาสามารถทรงตวัรักษาระดบัไว้ได้ ราคามีโอกาสดีดตวัขึ �นช่วงสั �นอีกครั �ง แต่หากยืนเหนือโซนแนวรับแรกไม่ได้ ราคาจะอ่อน
ตวัลงทดสอบแนวรับโซน 1,707 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 234.33 จุด หุ้นแบงก์ฉุดตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (19 มี.ค.) และลดลงในรอบสปัดาห์นี � โดยหุ้น
กลุ่มธนาคารถกูกดดนัหลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยวา่ จะไม่ตอ่อายโุครงการผ่อนคลายด้านเงินทนุสําหรับธนาคารพาณิชย์ และตลาดยงัถูก
ถ่วงลงจากรายงานข่าวที�ว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกําลงัทําการตรวจสอบบริษัทวีซ่า อิงค์เกี�ยวกับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขนั อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีปรับตวัขึ �นสวนทางตลาด และช่วยหนนุดชันี Nasdaq ปิดบวก  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 32,627.97 จุด ลดลง 234.33 จุด หรือ -
0.71% และดชันี S&P500 ปิดที� 3,913.10 จดุ ลดลง 2.36 จดุ หรือ -0.06% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 13,215.24 จดุ เพิ�มขึ �น 99.07 จดุ หรือ +0.76% 

• (+) ทูตรัสเซียประจาํสหรัฐกลับถงึมอสโก หลังไบเดนเรียกปูตนิฆาตกร  อนาโตลี อนัโตนอฟ  เอกอคัรราชทตูรัสเซียประจําสหรัฐ เดินทางกลบัถึงกรุง
มอสโกในวนันี � เพื�อปรึกษาหารือเกี�ยวกบัวิธีการจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐกบัรัสเซีย หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวว่าประธานาธิบดีว
ลาดิเมียร์ ปูติน เป็นฆาตกร  กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประกาศเมื�อวนัพุธที�ผ่านมาว่า กระทรวงได้เรียกเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสหรัฐกลับ
ประเทศเพื�อร่วมหารือกนัอย่างเร่งดว่น หลงัจากที�ปธน.ไบเดนกล่าวในการให้สมัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์เอบีซีว่า เขาคิดว่าปธน.ปตูินเป็นฆาตกรที�ต้องรับ
ผลจากการกระทําในการแทรกแซงการเลือกตั �งของสหรัฐ ซึ�งเป็นข้อกล่าวหาที�รัสเซียปฏิเสธ   

• (+) สหรัฐ-จีนปิดฉากประชุมเจ้าหน้าที�ระดับสูง ยังไม่มีความคืบหน้าที�สําคัญ  เจ้าหน้าที�ระดบัสูงของสหรัฐและจีนเสร็จสิ �นการเจรจา 2 วนัในรัฐแอ
ลาสกาของสหรัฐแล้ว และได้ส่งสญัญาณในวนัศกุร์ (19 มี.ค.) ว่า ยงัไม่มีความความคืบหน้าที�สําคญัใดๆ ในด้านความสมัพนัธ์ทวิภาคีระหว่างกนั  นาย
แอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ และนายเจค ซลัลิแวน ที�ปรึกษาด้านความมั�นคงแห่งชาติของสหรัฐได้เข้าร่วมประชุมกับนายหยาง จีฉี 
เจ้าหน้าที�ทตูระดบัสงูของจีน และนายหวงั อี � รัฐมนตรีตา่งประเทศของจีนที�เมืองแองเคอเรจ รัฐแอลาสกาในวนัที� 18-19 มี.ค.นี �  การพบปะกนัดงักล่าวถือ
เป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเป็นครั �งแรกระหว่างเจ้าหน้าที�ระดบัสูงของ 2 ประเทศนบัตั �งแต่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเข้าดํารงตําแหน่งในเดือนม.ค.ที�
ผ่านมา 

• (-) เฟดประกาศไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายเงินทุนสําหรับธนาคารพาณิชย์  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศในวนันี �ว่า เฟดจะไม่ต่ออายุ
โครงการผ่อนคลายด้านเงินทนุสําหรับธนาคารพาณิชย์ ซึ�งจะหมดอายุในสิ �นเดือนนี � หลงัจากที�มีการใช้กนัมาตั �งแต่วนัที� 1 เม.ย.2563 ซึ�งเป็นช่วงที�มีการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 ในสหรัฐ  โครงการดงักล่าวอนญุาตให้ธนาคารต่างๆสามารถลดทนุหากมีการถือครองพนัธบตัรและตราสารหนี �อื�น โดยธนาคาร
ไม่ต้องนํามลูค่าของพนัธบตัรและเงินฝากที�ฝากไว้กบัเฟดเข้ารวมในการคํานวณ leverage ratio  เฟดหวงัว่ามาตรการผ่อนคลายเงินทนุดงักล่าวจะช่วย
สร้างเสถียรภาพต่อตลาดพันธบตัรในช่วงที�เกิดวิกฤตโควิด-19 และช่วยหนุนให้ภาคธนาคารปล่อยเงินกู้มากขึ �น หลังจากที�ธนาคารต่างๆได้พากันขาย
พนัธบตัรเพื�อเพิ�มสภาพคล่องในช่วงเริ�มต้นการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• (-) "มอร์แกน สแตนลีย์" แจงบอนด์ยีลด์พุ่งสะท้อนความเชื�อมั�นเศรษฐกิจสหรัฐ  นายจิม แครอน ผู้จดัการพอร์ทโฟลิโอตราสารหนี �โลกของมอร์แกน 
สแตนลีย์ กล่าววา่ การพุ่งขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐเป็นเรื�องที�สมเหตสุมผล และเป็นการสะท้อนความเชื�อมั�นที�เพิ�มขึ �นต่อแนวโน้ม
การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ  นายแครอนกล่าวว่า การดีดตวัขึ �นของอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐไม่ได้เป็นสิ�งที�แสดงถึงภาวะตึงตวัทาง
การเงิน และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่ทําให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงตามที�มีความกงัวลในตลาด 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่า หลังเฟดไม่ต่ออายุโครงการหนุนเงินทุนแบงก์  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (19 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า จะไม่ต่ออายุโครงการผ่อนคลายด้านเงินทนุสําหรับ
ธนาคารพาณิชย์ ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.07% แตะที� 91.9180 
เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9291 ฟรังก์ จากระดบั 0.9284 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�
ระดบั 108.88 เยน จากระดบั 108.99 เยน และดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2494 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2507 
ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1909 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1914 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 
1.3870 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3929 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7748 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7764 ดอลลาร์สหรัฐ 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 22 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks  
 

- - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.  
 

6.55M 6.69M 

วนัองัคารที� 23 มี.ค. 21.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ.  
 

880K 923K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดริชมอนด์  
 

14 14 

วนัพธุที� 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มตดิอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)  
 

0.50% 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

60.8 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

46.4 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

57.9 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

46.1 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

55.0 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  
 

50.7 49.5 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.พ.     
 

0.9% 3.4% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  
 

59.6 58.6 

 
20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  

 

60.1 59.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

- 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

วนัพฤหสับดีที� 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 วนัที� 1 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

737K 770K 

วนัศกุร์ที� 26 มี.ค. ทั �งวนั ยโุรป Euro Summit  
 

- - 

 วนัที� 2 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีค่าใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล(Core PCE)  
 

0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การบริโภคส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-6.9% 10.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจากUoM  
 

83.6 83.0 

 
21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM  

 

- 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 19 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 


