
  

                      หากการขยับข ึ�นของราคาทองคําติดโซนบร ิเวณ 
1,730-1,741 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หร ือยนืไม่ได้ ทาํให ้อาจเห ็นการยอ่
ตัวลงมาสร ้างฐาน ประเมินแนวร ับไว้ท ี1 1,707-1,703 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์แต่ถา้ยนืเหนือแนวร ับดังกล่าวไม่ได้ อาจเห ็นการอ ่อนตัวลง
ต่อทดสอบแนวร ับถดัไป 1,685 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

2 มนีาคม 2564 

สรุป  พรรคเดโมแครตยอมถอนขอ้เสนอในการปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าสู่ระดบั 15 ดอลลารต์่อชั�วโมงออกจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นล้าน 
แนวโนม้ดงักล่าว อาจส่งผลใหว้งเงินกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐัถูกลดลง จนกดดนั ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรแ์ละตลาดหุน้เอเชียอื�นๆ ปรบัตวัลดลง 
ประกอบกบั คณะกรรมการฝ่ายกาํกบัดแูลดา้นการธนาคารและการประกนัของจีน (CBIRC) แสดงความกงัวลเกี�ยวกบัความเสี�ยงภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงิน
ทั�วโลก และตลาดอสงัหารมิทรพัยข์องจีนจนกดดชันีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนปิดรว่งลง ซึ�งหนนุราคาทองคาํใหฟื้�นตวัขึ �น อย่างไรก็ตาม ความกงัวลต่อภาวะ
เงินเฟ้อของสหรฐัก็ลดลงตามวงเงินกระตุน้เศรษฐกิจที�อาจถกูปรบัลดลง ส่งผลใหท้องคาํในฐานะสินทรพัยที์�ปอ้งกนัเงินเฟ้อไดถ้กูลดความน่าสนใจลงตามไปดว้ย 
ราคาทองคาํจึงปรบัตวัขึ �นไดใ้นระดบัจาํกัด ทางวายแอลจีประเมินแนวตา้นไวที้�ระดบั 1,730-1,741 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่านมีโอกาสเกิดอ่อนตวัลงมา 
ดงันั�นสาํหรบันักลงทุนที�สะสมทองคาํไวอ้าจมีการขายออกมาบริเวณแนวตา้นดงักล่าว หากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลงม ไม่หลุดแนวรบัและราคาสรา้ง
สามารถสรา้งฐานได ้แนะนาํเขา้ซื �อคืนเพื�อกาํไรระยะสั�น ประเมินแนวรบัไวที้� 1,707-1,703 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 ตารางท ี1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

02/03/2564 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,724.60 1,722.92 -1.68 -0.10 

Spot Silver ($) 26.55 26.10 -0.45 -1.69 

เงนิบาท (฿/$) 30.21 30.33 0.12 0.40 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,100 24,750 -350 -1.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.34 62.68 -0.66 -1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 91.01 91.23 0.22 0.24 

เงนิยโูร (€/$) 1.2044 1.2000 0.00 -0.37 

  ท ี1มา : Aspen 

ท ี1มา : Aspen 

 

1,703  1,685  1,669 

 1,741  1,759  1,776 

 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบวันนี� ตามท ิศทางหุ้นเอเช ีย-ราคาสินค้าโภคภัณฑร์ ่วง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดลบในวนันี� เนื�องจากการร่วงลงของราคา
สินคา้โภคภัณฑก์ดดนัหุน้กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มพลังงานปรบัตวัลง และหุน้ยุโรปยังปรบัตวัตามทิศทางตลาดหุน้เอเชียที�ลดลง หลังจากนายเกา ชู่ฉิง 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายกาํกบัดแูลดา้นการธนาคารและการประกนัของจีน (CBIRC) ไดแ้สดงความกงัวลเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�เกิดขึ �นจากภาวะฟองสบู่
ในตลาดการเงินทั�วโลก 

 (+) ดาวโจนสฟิ์วเจอรล์บกว่า 100 จุด วิตกจีนออกมาตรการคุมเศรษฐกิจร ้อนแรง  ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลงกวา่ 100 จุดในช่วงบ่ายวนันี�ตาม
เวลาไทย หลงัจากนายเกา ชู่ฉิง ประธานคณะกรรมการฝ่ายกาํกบัดูแลดา้นการธนาคารและการประกนัของจีน (CBIRC) ไดแ้สดงความกังวลเกี�ยวกับ
ความเสี�ยงที�เกิดขึ �นจากภาวะฟองสบู่ในตลาดการเงินทั�วโลก และตลาดอสังหาริมทรพัยข์องจีน ซึ�งท่าทีดงักล่าวส่งผลใหน้ักลงทุนวิตกว่า จีนอาจจะใช้
นโยบายควบคมุการขยายตวัอย่างรอ้นแรงของเศรษฐกิจ ณ เวลา 13.10 น. ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลง 130 จดุ หรือ 0.41% แตะที� 31,379 จดุ 

 (-) ดอลลารไ์ด้เปร ียบเหนือสกุลเงินผลตอบแทนตํ1า, สกุลเงินเสี1ยงร ่วงลง  ดอลลารแ์ข็งแกร่งเมื�อเทียบกบัสกุลเงินที�ใหผ้ลตอบแทนตํ�าในวนันี�จาก
คาดการณ์การฟื�นตวัเร็วขึ �นของเศรษฐกิจและคาดการณ์ที�ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะแสดงความอดกลั�นต่อผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัที�สูงขึ �น
มากกว่าธนาคารกลางอื�นๆ สกุลเงินที�อ่อนไหวต่อความเสี�ยงปรบัลงจากการพุ่งขึ �นสูงเมื�อวานนี� ขณะที�เจา้หนา้ที�ควบคมุกฎระเบียบการเงินจีนหารือความ
จาํเป็นในการดาํเนินมาตรการเชิงรุกเพื�อสรา้งเสถียรภาพใหก้บัตลาดที�อยู่อาศยั ขณะที�แสดงความระมดัระวงัตอ่ความเสี�ยงของภาวะฟองสบูแ่ตกในตลาด
ตา่งประเทศ  ดชันีดอลลารป์รบัขึ �น 0.2% มาที� 91.176 โดยแตะระดบัสูงสดุรอบ 3 สปัดาหม์าอยู่ใกลร้ะดบัสงูสดุของเดือนก.พ.ที� 91.600 ดอลลารป์รบัขึ �น
สงูถงึ 106.93 เยน ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั�งแตป่ลายเดือนส.ค. และล่าสดุอยู่ที� 106.78 เยน 

 (-) นักระบาดวิทยาแนะจีน-สหรัฐเปิดพรมแดนหากบรรลุเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นระบาดวิทยาของจีนระบุวา่ จีนและสหรฐั
ควรยกเลิกมาตรการจาํกดัการเดินทางระหวา่งสองประเทศ เมื�อประชาชนในสหรฐัซึ�งฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดแลว้ สามารถสรา้งภูมิคุม้กนัหมู่ต่อโรคโควิด-
19 ไดค้รอบคลุม 90% ซึ�งอาจเกิดขึ �นในช่วงเดือนส.ค.นี� นายว ูซุนหยู หวัหนา้นักระบาดวิทยาของศูนยค์วบคมุและป้องกันโรค (CDC) ของจีนกล่าวว่า 
"โอกาสที�จะเกิดภูมิคุม้กนัหมู่ที�ระดบั 90% น่าจะเป็นภายในเดือนส.ค. หากเป็นไปตามนั�น เราจะสามารถยกเลิกมาตรการควบคมุต่างๆ ที�รฐับาลกาํหนด 
โดยอาศยัขอ้มลูวทิยาศาสตรป์ระกอบการพิจารณา โดยจีนและสหรฐัอาจเป็นสองประเทศแรกที�ยกเลิกขอ้จาํกดัและเปิดใหมี้การเดนิทางไดอ้ย่างเสรี" ทั�งนี � 
สหรฐัเป็นประเทศที�ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 มากที�สดุในโลกในแง่ของจาํนวนผูต้ิดเชื �อ โดยนบัจนถึงขณะนี� มีผูต้ิดเชื �อสะสมอยู่เกือบ 
30 ลา้นคน ส่วนความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนนั�น นบัจนถงึวนัอาทิตยที์�ผ่านมา (28 ก.พ.) ประชาชนในสหรฐัอย่างนอ้ย 15% ไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโควดิโดส
แรกแลว้ 

 (-)  "แอปเปิล" กลับมาเปิดสโตรใ์นสหรัฐครบหมดแล้ว หลังสถานการณโ์ควดิคลี1คลาย   โฆษกของบรษัิทแอปเปิล อิงคเ์ปิดเผยว่า แอปเปิลสโตร์
ทั�งหมด 270 แห่งทั�วสหรฐัไดก้ลบัมาเปิดใหบ้ริการครบแลว้ในวนัจันทร ์(1 มี.ค.) รายงานระบุว่า นบัเป็นครั�งแรกที�แอปเปิลสโตรท์กุแห่งในสหรฐักลับมา
เปิดใหบ้รกิาร หลงัจากที�บรษัิทสั�งปิดสโตรเ์พื�อสกดักั�นการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เมื�อช่วงฤดใูบไมผ้ลิในปีที�ผ่านมา โดยแอปเปิลไดเ้ปิดทาํการสโตร์
แห่งสุดทา้ยที�รฐัเท็กซสัเมื�อวานนี�  สหรฐัไดเ้ริ�มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนแ์ลว้ เนื�องจากจาํนวนผูต้ิดเชื �อรายใหม่ลดลง รวมทั�งมีการฉีดวคัซีนตา้นโรค
โควดิ-19 ทั�วประเทศ  

 (+/-) "Goldman" แนะนักลงทุนไม่ควรกังวลเร ื1องดอกเบี�ยท ี1ระดับนี�  นกักลยุทธข์อง Goldman Sachs ระบุว่า ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลที�สูงขึ �น
ซึ�งสรา้งความวิตกใหก้บันกัลงทนุในช่วงไม่กี�สัปดาหที์�ผ่านมา ไม่ใช่ปัจจยัที�สรา้งความเสี�ยงต่อตลาดในวงกวา้ง  ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลระยะยาว
แตะระดบัสูงสุดก่อนการประกาศเรื�องการระบาดของโควดิ-19 ในเดือนมี.ค.ปี 2020 การพุ่งขึ �นดงักล่าวจดุชนวนความกงัวลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที�
เร็วขึ �นอาจกระตุน้เงินเฟ้อและสรา้งความเสี�ยงในช่วงที�ดชันี S&P500 อยู่ที�ระดบัสูงสุดนบัตั�งแต่ภาวะฟองสบู่ดอตคอม อย่างไรก็ตาม  Goldman Sachs 
ยืนยนัว่า ขณะที�อตัราดอกเบี �ยทะยานขึ �น แต่นั�นไม่ส่งสญัญาณอนัตรายแบบฉับพลนั นายเดวิด คอสติน หวัหนา้นกักลยุทธส์หรฐัของ Goldman Sachs 
กล่าววา่ "นกัลงทนุถามวา่ ระดบัอตัราดอกเบี �ยจะสรา้งความเสี�ยงตอ่มลูคา่หุน้หรือไม่ คาํตอบของเราคือชดัเจนวา่ "ไม่" 

 
ท ี1มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 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   55.1** 54.9 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   58.6** 58.5 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   60.8** 58.7 

 22.00 น. สหรฐั การใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้ง   1.7%** 1.0% 

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

 ไม่ระบ ุ สหรฐั การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   52.1 51.9 

วนัพธุที� 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 

วนัพฤหสับดีที� 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 ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน   1.0% 1.1% 

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

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 26 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


