
  

                      ห ลั งร าค าข ยับ ข ึ น ท ด ส อ บ แ น วต้าน โซ น  1,759 

ดอลลารต์ ่อออนซ ์เร ิ"มเห ็นแรงขายทาํกาํไรระยะสันสลับเข ้ามาบ้าง 

ห ากราคาอ ่อ น ตัวลงไม่มากแ ละยืน เห นือแ น วร ับ โซน  1,741-1,730 

ดอลลารต์ ่อออนซ ์ได้อย่างแข ็งแกร ่ง มีโอกาสเห ็นการดีดตัวข ึ นไป

ทดสอบแนวต้านบร ิเวณ 1,759-1,776  ดอลลารต์ ่อออนซ ์อ ีกคร ัง 

1 มนีาคม 2564 

สรุป สภาผูแ้ทนฯสหรฐัไดอ้นมุตัิมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ดว้ยคะแนน 219 ตอ่ 212 เสยีง โดยสมาชิกพรรครพีบัลกินัทั*งหมดและ
สมาชิกพรรคเดโมแครต 2 รายลงมติคดัคา้นรา่งกฎหมายดงักลา่ว สะทอ้นใหเ้ห็นว่า สมาชิกพรรคเดโมแครต ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐั 
บางคนไม่สนบัสนนุมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ความเสี3ยงที3วฒุิสภาสหรฐัจะไม่อนมุตัิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ เต็มวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์
กลบัมากดดนัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีของรฐับาลสหรฐัปรบัตวัลง จนกระตุน้ราคาทองคาํฟื*นตวัขึ *น ทั*งนี * วฒุิสภาสหรฐัจะเริ3มพิจารณา
กฎหมายดงักลา่วต่อไปในสปัดาหนี์ * ก่อนที3โครงการช่วยเหลือผูว้่างงานในสหรฐัจะหมดอายลุงในวนัที3 14 มี.ค.นี * แนะนาํสาํหรบัผูที้3รบัความเสี3ยงได้
สามารถหาจงัหวะเก็งกาํไรระยะสั*นได ้โดยรอจงัหวะเขา้ซื *อบรเิวณแนวรบั 1,741-1,730 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และขายทาํกาํไรหากดีดตวัขึ *นไมผ่่านโซน 
1,759-1,776  ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาหลดุแนวรบั 1,717 ดอลลารต์อ่ออนซค์วรตดัขาดทนุ 
 
 
 
ตารางท ี" 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

1/03/2564 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,732.53 1,751.26 18.73 1.08 

Spot Silver ($) 26.64 26.87 0.23 0.86 

เงนิบาท (฿/$) 30.46 30.27 -0.19 -0.62 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,100 25,150 50 0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.40 65.56 1.16 1.80 

ดชันดีอลลาร ์ 90.79 90.92 0.13 0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2070 1.2056 0.00 -0.12 

  ท ี"มา : Aspen 

ท ี"มา : Aspen 

 

1,730  1,717  1,703 

 1,759  1,776  1,795 

 

 



 

 

 (+) สกุลเงนิเสี"ยงฟื นตัวจากการร ่วงลงวันศุกรข์ณะท ี"ตลาดบอนดส์งบลง  ดอลลารอ์อสเตรเลียและสกลุเงินเสี3ยงอื3นๆฟื*นตวัขึ *น เมื3อเทียบกบั
ดอลลารส์หรฐัในวนันี * ขณะที3การเทขายเมื3อสปัดาหที์3แลว้ในตลาดพนัธบตัรโลกจากความวิตกเกี3ยวกบัการคมุเขม้นโยบายการเงินในที3สดุ ดเูหมือน
บรรเทาลงสาํหรบัขณะนี*  ปอนดไ์ดแ้รงหนนุเพิ3มเติมจากคาดการณถ์ึงการฟื*นตวัของเศรษฐกิจที3เรว็ขึ *นนาํโดยวคัซีน ขณะที3ความตอ้งการสินทรพัย์
เสี3ยงที3พุ่งขึ *นดันเยนสู่ระดับตํ3าสุดรอบ 6 เดือนเมื3อเทียบกับดอลลาร ์ “ตลาดคาดการณ์มากเกินไปเกี3ยวกับโอกาสในการขึ *นอัตราดอกเบี *ยใน
ระยะใกล”้ นกัวิเคราะหก์ล่าว  “ในที3สดุจะเป็นจรงิว่า ถา้เศรษฐกิจยงัคงแข็งแกร่งและถา้แรงกดดันดา้นเงินเฟ้อสงูขึ *น ธนาคารกลางอาจปรบัอตัรา
ดอกเบี *ยนโยบายสู่ระดับปกติ แต่เราคิดว่า เป็นการเร็วเกินไปที3จะทาํเช่นนั*น ดงันั*น นั3นเป็นปฏิกิริยาที3มากเกินไปในขณะนี*”  ดชันีดอลลารแ์ทบไม่
เปลี3ยนแปลงในการซื *อขายที3ตลาดเอเชียหลงัพุ่งขึ *นมากที3สดุนบัตั*งแต่เดือนมิ.ย.ในวนัศกุร ์ ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัร่วงลงอย่างหนกัในวนันี * โดย
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงราว 0.05% มาที3 1.403% โดยลงจากระดบัสงูสดุรอบ 1 ปีของวนัพฤหสับดีที3 1.614% 

 (+) "Johnson & Johnson"เผยผู้ร ับวัคซนีโควิด-19 จาํนวน 2 คนเกิดอาการแพรุ้นแรง นกัวิทยาศาสตรข์องบริษัท Johnson & Johnson ระบุ
ว่า ทางบรษัิทไดร้บัรายงานเบื *องตน้ว่า ผูร้บัวคัซีนโควิด-19 ของทางบรษัิท  2 คนเกิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง  แพทยห์ญิงมาคายา ดโูอกยุห ์หวัหนา้
ฝ่ายพฒันาและกิจการแพทยข์องบรษัิท Janssen Pharmaceuticals ซึ3งเป็นบรษัิทในเครอืของ Johnson & Johnson ระบวุ่า ผูที้3เกิดอาการแพอ้ย่าง
รุนแรงพบในการทดลองของเจา้หนา้ที3ดา้นการดแูลสขุภาพในแอฟรกิาใต ้เธอกล่าวว่า ก่อนหนา้นี *ไม่มีรายงานผูแ้พย้าอย่างรุนแรง 

 (+) เศรษฐกิจอ ินเดียพน้จากภาวะถดถอย, ฟื นตัวเร ็วข ึ น  นกัเศรษฐศาสตรร์ะบวุ่า เศรษฐกิจอินเดียหวนคืนสู่การเติบโตในช่วง 3 เดือนถงึเดือน
ธ.ค.และคาดว่าการฟื*นตวัจะเรว็ขึ *น ขณะที3ผูบ้รโิภคและนกัลงทนุไดร้บัผลกระทบนอ้ยลงจากการระบาดของโควิด-19 ขอ้มลูที3เผยแพร่โดยสาํนกังาน
สถิติแห่งชาติอินเดียแสดงว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เติบโต 0.4% ในเดือนต.ค.-ธ.ค. เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ นั3น
เทียบกบัการหดตวัที3ไดร้บัการทบทวนปรบัแลว้ที3 7.3% ในเดือนก.ค.-ก.ย.และ 24.4% ในเดือนเม.ย.-มิ.ย.  การลงทนุเติบโตเป็นครั*งแรกนับตั*งแต่
เดือนธ.ค.ปี 2019 โดยเติบโตที3 2.6% เทียบกบัการลดลง 6.8% ซึ3งไดร้บัการทบทวนปรบัแลว้ในไตรมาสก่อนหนา้ ขณะที3ความอ่อนแอในอปุสงค์
ผูบ้รโิภคบรรเทาลง 

 (+) PMI ภาคการผลิตของฝร ั"งเศสอยู่ท ี" 56.1 ในก.พ. ปร ับข ึ นจาก 51.6 ในม.ค.  
 (+) PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนอยู่ท ี" 57.9 ใน ก.พ. ปร ับข ึ นจาก 54.8 ใน ม.ค.  
 (+) PMI ภาคการผลิตของเยอรมนีอยู่ท ี" 60.7 ใน ก.พ. ปร ับข ึ นจาก 57.1 ใน ม.ค. 
 (+/-) ห ุ้นญี"ปุ่ นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนหลังดัชนี Nasdaq ฟื นตัว ดัชนี TOPIX ของตลาดหุน้ญี3ปุ่ นทะยานขึ *นมากที3สุดในรอบ 7 

เดือน หลงัการชะลอการเทขายพันธบตัรรฐับาลสหรฐักระตุน้ดชันี Nasdaq ซึ3งประกอบดว้ยหุน้เทคโนโลยีจาํนวนมาก และหนนุหุน้บริษัทผลิตชิพ
ภายในประเทศ ทั*งนี * ดชันีนิกเกอิปรบัขึ *น 2.04% มาที3 1,894.94 ในช่วงปิดตลาดวนันี * ซึ3งเป็นการปรบัขึ *นครั*งใหญ่ที3สดุนบัตั*งแต่วนัที3 11 ส.ค. ขณะที3  
ดชันี TOPIX ทะยานขึ *น 2.41% มาที3 29,663.50 ซึ3งเป็นการปรบัขึ *นมากที3สดุนบัตั*งแต่วนัที3 29 ธ.ค.ปี 2020 วันนี * หุน้ฟื*นตัวจากการปรบัลงรุนแรง
ที3สดุในรอบเกือบหนึ3งปีเมื3อสปัดาหที์3ผ่านมา หลงัการทะยานขึ *นของผลตอบแทนพนัธบตัรทั3วโลกสรา้งความตื3นตระหนกต่อนกัลงทนุที3เผชิญความ
ยากลาํบากเกี3ยวกบัมลูค่าของตลาดหุน้ที3ตึงตัวอยู่แลว้ ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของสหรฐัชะลอตัวสู่ 1.40% จากระดับสงูสดุของ
สปัดาหที์3ผ่านมาที3 1.61%  การปรบัลงของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัหนุนใหด้ัชนี Nasdaq ปรบัขึ *น 0.56% ในวนัศุกร ์ขณะที3 ดชันีเฉลี3ย
อตุสาหกรรมดาวโจนสร์ว่ง 1.5% และดชันี S&P500 ปรบัลง 0.48%  หุน้กลุ่มชิพทะยานขึ *นในญี3ปุ่ น โดยบรษัิท Tokyo Electron ปรบัขึ *น 2.09%, หุน้ 
Advantest บวก 4.23% และหุน้ Screen Holdings ดีดตวั 3.49% 

 
 

ท ี"มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทรที์3 1 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   50.9** 51.5 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   60.7** 60.6 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9** 57.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   54.9 54.9 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการผลิต   58.5 58.5 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7 58.7 

 22.00 น. สหรฐั การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้ง   0.7% 1.0% 

วนัองัคารที3 2 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   0.9% 0.9% 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั การสาํรวจความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   52.1 51.9 

วนัพธุที3 3 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   51.6 52.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.9 45.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการบรกิาร   44.7 44.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการบรกิาร   49.7 49.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP   170K 174K 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื *อ (PMI) ภาคการบรกิาร   58.9 58.9 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   58.7 58.7 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ*ามนัรายสปัดาห ์   - 1.3M 

วนัพฤหสับดีที3 4 มี.ค. 02.00 น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 ทั*งวนั ทั*งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยขั*นสดุทา้ย   -4.8% -4.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยขั*นสดุทา้ย   6.8% 6.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั*งแรกรายสปัดาห ์   - 730K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั3งซื *อภาคโรงงาน   1.0% 1.1% 

วนัศกุรที์3 5 มี.ค. 00.05 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี3ยตอ่ชั3วโมง   0.2% 0.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนก.พ.   133K 49k 

 20.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนก.พ.   6.4% 6.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที3มีการประกาศออกมา 
*ที3มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที3 26 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


