
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,743 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  5.74  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ในช่วงต้นวนัได้รับแรงกดดนัหลกัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  จากแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  เนื-องจาก
นกัลงทนุวิตกเกี-ยวกบัวิกฤติการณ์ในตรุกี  หลงัประธานาธิบดีตรุกี สั-งปลดผู้ว่าการธนาคารกลางตรุกี นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดันจากรายงานข่าวเกี-ยวผลการทดลองวัคซีนต้าน 
COVID-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าและม.อ็อกซ์ฟอร์ดในสหรัฐ  ซึ-งพบว่ามีประสิทธิภาพ 79% ในการป้องกนัการติดเชื �อแบบมีอาการ และมีประสิทธิภาพ มากถึง 100% ในการป้องกนัอาการติดเชื �อ
รุนแรง  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงทดสอบระดบัตํ-าสดุในระหว่างวนับริเวณ  1,727.20  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที-จะมีแรงซื �อหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �น  ประกอบกบัสกลุ
เงินดอลลาร์ลดช่วงบวกลง  หลงัการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที-ออกมาแยเ่กินคาด  อาทิ  ยอดขายบ้านมือสอง และดัชนี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ที-ปรับตัวลงเกิน
คาดสู่ระดบั -1.09 ในเดือนก.พ.  ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลงสู่ระดบั 1.675% ท่ามกลางแรงซื �อพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากวิกฤตการณ์ใน
ตรุกีเช่นกนั  นั-นช่วยหนนุให้ราคาทองคําลดช่วงติดลบ  และฟื�นขึ �นมาปิดตลาดบริเวณ 1,739.12 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี-ยนแปลง  สําหรับวันนี �ติดตามการ
เปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ และดัชนีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์  รวมถึงจับตาการแถลงการณ์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด และนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ  ต่อ
คณะกรรรมาธิการด้านบริการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1748.60 1727.20 1748.60 1739.12 -5.74 
 

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 0.00 

ishare 18,221.86 -80.85 

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 

 

 

23 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เกง็กําไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว ซื �อในบริเวณ 
1,717-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากหลุด 1,707 
ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทั �งนี � ควรเน้นการลงทุนระยะสั �นและไม่
ควรถือสถานะจํานวนมาก เมื0อราคาทองคําดีดตัวขึ �นจะมีแนว
ต้านบริเวณ 1,743-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

 

ราคาทองคํายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้ มีแนวโน้มขึ �นทดสอบ 1,743-1,759 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แตถ้่าไมส่ามารถปรับขึ �นได้จะเกิดแรงขายออกมาเป็นระยะ โดยแนวรับระยะสั �นจะอยู่ที- 1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์  และแนวรับสําคญัจะอยู่บริเวณ 
1,707 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) รัสเซียผิดหวัง หลัง "ไบเดน" เมินประชุมออนไลน์กับ "ปูตนิ"  กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแสดงความเสียใจที-ทําเนียบขาวได้ปฏิเสธข้อเสนอ
ของรัสเซียที-จะให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเข้าร่วมการประชมุผ่านระบบออนไลน์กบัประธานาธิบดีวลาดเิมียร์ ปตูนิ ผู้ นํารัสเซีย 

• (+) บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนแห่ซื �อพันธบัตร กังวลวิกฤตการณ์ในตุรกี  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลงในวนันี � ขณะที-นกั
ลงทุนแห่ซื �อพันธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ท่ามกลางความกังวลเกี-ยวกบัวิกฤตการณ์ในตรุกี  ณ เวลา 18.02 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ร่วงลงสู่ระดบั 1.679% ขณะที-อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัลงสู่ระดบั 2.389% 

• (+) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตํ0ากว่าคาดในเดือนก.พ.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed 
National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัลงสู่ระดบั -1.09 ในเดือนก.พ. ซึ-งเป็นการปรับตวัลงเป็นครั �งแรกนับตั �งแต่เดือนเม.ย.2563 และตํ-ากว่าที-
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที-ระดบั +0.68 จากระดบั +0.75 ในเดือนม.ค. 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.พ.  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขาย
บ้านมือสองร่วงลงมากกวา่ที-คาดไว้ โดยดิ-งลง 6.6% สู่ระดบั 6.22 ล้านยนิูตในเดือนก.พ. เมื-อเทียบรายเดือน 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 103.23 จุด รับบอนด์ยีลด์ร่วง-หุ้นเทคโนฯพุ่งแรง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื-อคืนนี � (22 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุ
จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที-ดีดตวัขึ �น หลังจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐปรับตวัลงจากระดบัตํ-าสุดในรอบ 14 เดือน นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับปัจจัย
บวกจากราคาหุ้นเทสลาที-พุ่งขึ �นกว่า 2.3% หลังจากบริษัท Ark Investment Management คาดการณ์ว่า ราคาหุ้นเทสลาจะพุ่งขึ �นแตะระดบั 3,000 
ดอลลาร์ภายในปี 2568  ดัชนีเฉลี-ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที- 32,731.20 จุด เพิ-มขึ �น 103.23 จุด หรือ +0.32% ดัชนี S&P500 ปิดที- 3,940.59 จุด 
เพิ-มขึ �น 27.49 จดุ หรือ +0.70% ดชันี Nasdaq ปิดที- 13,377.54 จดุ เพิ-มขึ �น 162.31 จดุ หรือ +1.23% 

• (+/-) "พาวเวล" ชี �สกุลเงินคริปโตมีความผันผวน ถือเป็นสินทรัพย์เก็งกําไร  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า สกุล
เงินดจิิทลัมีความผนัผวนอย่างมาก จงึไม่มีประโยชน์มากนกัในการเป็นสินทรัพย์ที-สามารถกกัเก็บมลูค่า  นายพาวเวลยงัระบุว่า สกุลเงินดิจิทลัไม่ได้รับการ
หนนุหลงัด้วยสินทรัพย์อื-น โดยแตกต่างจากดอลลาร์ ซึ-งได้รับการสนบัสนนุจากเฟด  "สกุลเงินดิจิทลัเป็นสินทรัพย์เพื-อการเก็งกําไรมากกว่า จึงไม่ได้ถูกใช้
โดยเฉพาะเพื-อเป็นสื-อกลางในการชําระเงิน โดยสกุลเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพย์เก็งกําไรซึ-งจะมาทดแทนทองคํา มากกว่าที-จะมาทดแทนดอลลาร์" นายพาว
เวลกล่าวผ่านระบบวดีิโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชมุธนาคารเพื-อการชําระหนี �ระหวา่งประเทศ (BIS)  นอกจากนี � นายพาวเวลยงักล่าวว่า เฟดจะไม่เดินหน้า
กระบวนการออกสกลุเงินดจิิทลัของเฟด หากไม่ได้รับการอนมุตัจิากสภาคองเกรส 

• (+/-) กูรูฟันธงบิตคอยน์พุ่งแตะ 300,000 ดอลลาร์ ก่อนเผชิญภาวะฟองสบู่แตก  นายบ๊อบบี � ลี ผู้ ก่อตั �ง BTCC ซึ-งเป็นแพลทฟอร์มซื �อขายสกุลเงิน
ดจิิทลั กล่าววา่ บติคอยน์กําลงัอยู่ในภาวะตลาดกระทิง และมีโอกาสทะยานขึ �นแตะระดบั 300,000 ดอลลาร์ หรือราว 9,300,000 บาท หากพิจารณาตาม
รูปแบบการปรับตวัในอดีตที-ผ่านมา  นายลีกล่าววา่ บติคอยน์มีวฏัจกัรภาวะตลาดกระทิงขนาดใหญ่ถึง 2 ครั �งในช่วง 8 ปีที-ผ่านมา โดยครั �งล่าสุดเกิดขึ �นใน
ปี 2560 ซึ-งในปีดงักล่าว บิตคอยน์พุ่งใกล้แตะ 20,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายปี จากระดบัเพียง 1,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี  ส่วนในปีนี � บิตคอยน์ปรับตวั
อย่างร้อนแรงเช่นกัน โดยอยู่ที-ราว 30,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี และพุ่งทะลุ 60,000 ดอลลาร์ในต้นเดือนนี � ก่อนที-จะอยู่ที-ราว 58,000 ดอลลาร์ในวนันี �  
อย่างไรก็ดี นายลีเตือนวา่ บิตคอยน์จะเผชิญภาวะฟองสบู่แตก หลงัจากแตะระดบัสูงสุด ซึ-งจะทําให้บิตคอยน์เผชิญช่วงขาลงเป็นเวลาหลายปี และมลูค่า
บติคอยน์อาจหายไปถงึ 80-90% จากระดบัสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ 

• (+/-) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื-อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที-ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื-อคืนนี � (22 มี.ค.) หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐปรับตวัลงจากระดบัสูงสุดในรอบ 14 เดือน  ดชันีดอลลาร์ ซึ-งเป็นดชันีวดั
ความเคลื-อนไหวของดอลลาร์เมื-อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.18% แตะที- 91.7523 เมื-อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื-อเทียบกบั
เงินเยน ที-ระดบั 108.80 เยน จากระดบั 108.88 เยน และอ่อนคา่ลงเมื-อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที-ระดบั 0.9234 ฟรังก์ จากระดบั 0.9291 ฟรังก์ แต่เมื-อเทียบกบั
ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 1.2509 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2494 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เมื-อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที-
ระดบั 1.1941 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1909 ดอลลาร์ ขณะที-เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที-ระดบั 1.3863 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3870 ดอลลาร์  

 

                         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.  6.22M** 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 

 

 

 


