
  

                      ห าก ร าค าส าม าร ถ ท ร งตัวอ ยู่บ น โซ น  1,718 
ดอ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ได้ ท ําให ้ยังมีลุ้น ใน การ ท ดสอ บ แ น วต้าน 
1,741-1,759 ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ แ ต่ห าก ว่าร าค าข ยับ ต ํ*าก ว่า 
1,718 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์มีแนวโน้มท ี*ราคาอาจอ่อนตัวลงมาถึง
บร ิเวณ 1,707-1,703 ดอลลารต์อ่ออนซ  ์

3 มนีาคม 2564 

สรุป  รายงานจากสหประชาชาติ (UN) บ่งชี �ว่า อาจมีโรงงานแปรรูปเชื�อเพลิงนิวเคลียรใ์หเ้ป็นอาวธุนิวเคลียรใ์นเกาหลีเหนือ สอดคลอ้งกับ ผูอ้าํนวยการของ
สาํนักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) ระบุว่า มีหลักฐานบ่งชี �ว่า เกาหลีเหนือใชโ้รงงานไอนํ�าเป็นหอ้งทดลองนิวเคลียรใ์นเมืองยองเบียง ทั�งนี � รฐับาลสหรฐั
กาํลงัอยู่ในระหวา่งการทบทวนนโยบายต่างประเทศของสหรฐักบัเกาหลีเหนือ ความเสี6ยงจากประเดน็ดงักล่าวสรา้งแรงซื �อเขา้พยงุราคาทองคาํไว ้อย่างไรก็ตาม 
ราคาไดร้บัแรงกดดนั เมื6อบิตคอยนพ์ุ่งขึ �นเหนือระดบั 50,000 ดอลลารอี์กครั�ง หลงัจาก บริษัท Cboe Global Markets Inc จะขออนมุตัิเพื6อจดทะเบียนและซื �อ
ขายหุน้ของกองทนุ ETF บิตคอยนแ์หง่แรกในสหรฐั แนะนาํซื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั โดยทยอยขายทองคาํเพื6อทาํกาํไรออกมาเมื6อราคาขยบัขึ �น
ทดสอบแนวตา้น 1,741-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคามีการปรบัตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรบั นกัลงทนุสามารถเขา้ซื �อคืนเพื6อทาํกาํไร ทั�งนี �ประเมินแนว
รบัไวที้6 1,718 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแนวรบัสาํคญัอยู่ที6 1,703 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคาทองคาํไม่หลุดแนวรบัยงัมีโอกาสเกิดแรงซื �อเก็งกาํไรระยะสั�น
เขา้มาอีกครั�ง 
 
 
 ตารางท ี* 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

03/03/2564 15:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,738.00 1,726.97 -11.03 -0.63 

Spot Silver ($) 26.74 26.64 -0.10 -0.37 

เงนิบาท (฿/$) 30.24 30.32 0.08 0.26 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,800 24,850 50 0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.54 62.71 0.17 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 90.81 90.86 0.05 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.2084 1.2075 0.00 -0.07 

  ท ี*มา : Aspen 

ท ี*มา : Aspen 

 

1,718  1,703  1,685 

 1,759  1,776  1,795 

 

 



 

 

 (+) ดอลลารถ์ ูกกดดันขณะความต้องการสินทร ัพยเ์สี*ยงเพ ิ*ม, บอนดย์ีลดส์หร ัฐปร ับลง ดอลลารย์ังคงอ่อนแอในวงกวา้งในวนันี � ขณะที6
ผลตอบแทนพนัธบตัรปรบัตวัลงต่อไป ซึ6งทาํใหต้ลาดโลกฟื�นคืนสู่ความสงบบางส่วนและกระตุน้ความตอ้งการสินทรพัยเ์สี6ยง สกลุเงินที6เกี6ยวกบัโภค
ภณัฑ ์ซึ6งรวมถึงดอลลารอ์อสเตรเลียและโครนนอรเ์วย ์รกัษาแรงบวกที6ดาํเนินมา 2 วนั  นอกจากนี� ผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัที6ต ํ6าลงยงับั6นทอน
ความน่าดงึดดูใจของดอลลาร ์ขณะที6เยนและฟรงักส์วิสดีดตวัขึ �นจากระดบัตํ6าสดุรอบหลายเดือน พนัธบตัรเป็นศนูยก์ลางของความผนัผวนในตลาด
การเงินในช่วงไม่กี6สปัดาหที์6ผ่านมา หลังการดีดตัวขึ �นอย่างมากของผลตอบแทนพันธบตัรทั6วโลกที6นาํโดยพันธบตัรสหรฐั ซึ6งทา้ทายการใชค้วาม
อดทนของเจา้หนา้ที6ธนาคารกลางต่อการปรบันโยบายการเงินสู่ภาวะปกติ ขณะที6เศรษฐกิจฟื�นตวัจากการระบาดของโควิด-19 หุน้ทั6วโลกปรบัลง
จากใกลร้ะดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ ์และราคาโภคภณัฑผ์นัผวน 

 (+) "เพนตากอน" จับตาเกาหลีเหนือ  หลัง UN รายงานพบการทดลองนิวเคลียร  ์กระทรวงกลาโหมสหรฐั (เพนตากอน) แสดงความกงัวล 
หลงัไดร้บัรายงานจากสหประชาชาติ (UN) ซึ6งบ่งชี �ว่า อาจมีโรงงานแปรรูปเชื �อเพลิงนิวเคลียรใ์หเ้ป็นอาวธุนิวเคลียรใ์นเกาหลีเหนือ นายราฟาเอล 
มารอิาโน กรอสซ ีผูอ้าํนวยการของสาํนกังานพลงังานปรมาณสูากล (IAEA) ระบใุนแถลงการณเ์มื6อวนัจนัทรที์6ผ่านมา (1 มี.ค.) ว่า มีหลกัฐานบง่ชี �ว่า 
เกาหลีเหนือใชโ้รงงานไอนํ�าเป็นหอ้งทดลองนิวเคลียรใ์นเมืองยองเบียง และไดใ้ชห้อ้งทดลองดงักล่าวเพื6อแปรรูปแรพ่ลโูตเนียมจากเตาปฏิกรณข์อง
โรงงานใหเ้ป็นอาวธุนิวเคลียร ์นายกรอสซกีล่าวว่า การที6เกาหลีเหนือยงัมีการทดลองนิวเคลียรอ์ยู่นั�น เป็นการละเมิดขอ้ตกลงในมาตรการควํ6าบาตร
ของ UN อย่างชดัเจน ทั�งนี � พลเรอืตรสีตูด้แมนกล่าวโดยอา้งแถลงการณข์องนายกรอสซีว่า "IAEA ไดร้ายงานถงึหลกัฐานซึ6งบ่งชี �ว่า เกาหลีเหนืออาจ
กาํลงัมีการแปรรูปเชื �อเพลิงนิวเคลียรใ์หเ้ป็นอาวธุ หากรายงานดงักล่าวเป็นความจรงิ ก็อาจเพิ6มระดบัความตงึเครยีดระหว่างสหรฐัและเกาหลีเหนือ" 

 (-) โครงการ"COVAX"เตร ียมจดัส่งวัคซนีโควิด-19 จาํนวน 237 ล้านโดสแก่ 142 ประเทศภายในปลายพ.ค. เมื6อวานนี�โครงการ COVAX ซึ6ง
เป็นโครงการแบ่งปันวคัซีนที6สนบัสนนุโดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุ่า จะจดัส่งวคัซีนโควิด-19 ของบรษัิท AstraZeneca จาํนวน 237 ลา้น
โดสแก่ 142 ประเทศภายในสิ �นเดือนพ.ค. ขณะที6เพิ6มการกระจายวคัซีนทั6วโลก  กรอบเวลาสาํหรบัการจดัส่งวัคซีนที6ผลิตโดย AstraZeneca และ
สถาบนัเซรุม่ของอินเดีย จะแบง่ออกกาํหนดการระยะ 2 เดือนแยกกนั โดยล็อตแรกในเดือนก.พ.-มี.ค. และล็อตที6 2 ในเดือนเม.ย.-พ.ค.  "กรอบเวลา
นี�ขึ �นอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ซึ6งรวมถึงขอ้กาํหนดดา้นกฎระเบียบของประเทศ, ความพรอ้มของอปุทาน และการปฏิบติัตามเกณฑก์าํหนดอื6นๆ เช่น การ
อนมุติัการส่งมอบวคัซนีทั6วประเทศ และแผนการฉีดวคัซนี" 

 (+/-) "Cboe"ขออนุมัต ิจดทะเบียนกองทุน ETF บติคอยนใ์นสหร ัฐ บรษัิท Cboe Global Markets Inc จะขออนมุติัเพื6อจดทะเบยีนและซื �อขาย
หุน้ของกองทุน ETF บิตคอยนแ์ห่งแรกในสหรฐั เมื6อวันจันทร ์Cboe ยื6นเอกสารต่อคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยส์หรัฐ 
(ก.ล.ต.) เพื6อขอไฟเขียวสาํหรบักองทุน VanEck Bitcoin Trust โดยในเดือนธ.ค.บริษัท VanEck Associates Corp. ไดยื้6นเรื6องเริ6มกองทุน ETF 
ติดตามบิตคอยน์ นั6นเป็นครั�งที6 3 เป็นอย่างน้อยนับตั�งแต่ปี 2018 ที6 Cboe จับมือกับ VanEck เพื6อขอการอนุมัติกองทุน  เมื6อเดือนที6ผ่านมา
หน่วยงานกาํกบัหลกัทรพัยแ์คนาดาอนมุติัการเปิดตวักองทนุ Purpose Bitcoin ETF ซึ6งเป็นกองทนุแรกที6ไดร้บัการอนมุติัดา้นกฎระเบียบในอเมรกิา
เหนือ โดย Cboe ระบุในการยื6นเอกสารว่า ภาวะแวดลอ้มคริปโตเคอรเ์รนซีมี "ความคืบหนา้อย่างมาก" โดยอา้งอิงถึงผลิตภัณฑต่์างๆที6ลงทุนใน
สญัญาบติคอยนล์่วงหนา้ รวมทั�งบรกิารรบัฝากทรพัยส์ินดิจิทลั 

 (+/-) จนีเตร ียมประชุมสภาประชาชนแห ่งชาติศุกรน์ ี T คาดไม่กาํหนดเป้าหมายจดีีพ ีปีนี T รฐับาลจีนเตรียมจดัการประชมุประจาํปีแบบคู่ขนาน
หรอืที6เรียกว่า "Two Sessions" ขึ �นในสปัดาหนี์ � โดยมีเป้าหมายที6จะอนมุติัแผนแม่บทแห่งชาติสาํหรบัปี 2564 สาํหรบัในวนัพรุง่นี � จะเป็นการประชมุ
ที6ปรกึษาทางการเมืองแห่งชาติของจีน (CPPCC) และในวนัศกุรจ์ะเป็นการประชมุสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) หรือ "ฉวนกัoวเหรนิตา้" ชดุที6 13 
ครั�งที6 4 โดยการประชมุประจาํปีแบบคู่ขนานมกัไดร้บัความสนใจจากสื6อมวลชนและรฐับาลทั6วโลก เพราะเป็นโอกาสที6ประธานาธิบดีสี จิ �นผิง จะ
แสดงวิสยัทศัน ์และเจา้หนา้ที6จีนจะเสนอรา่งกฎหมายหรอืกฎขอ้บงัคบัใหม่ๆ เพื6อใหที้6ประชมุพิจารณาอนมุติั 

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

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัTงก่อน 

วนัจนัทรที์6 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% 

วนัองัคารที6 2 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   0.9%** 0.9% 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั การสาํรวจความเชื6อมั6นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   55.4** 51.9 

วนัพธุที6 3 มี.ค. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารจาก Caixin   51.5** 52.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.7** 45.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.7** 44.7 

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

 20.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP   203K 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 1.3M 

วนัพฤหสับดีที6 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 ยอดสั6งซื �อภาคโรงงาน   1.0% 1.1% 

วนัศกุรที์6 5 มี.ค. 00.05 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี6ยตอ่ชั6วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที6มีการประกาศออกมา 
*ที6มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที6 26 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ6งอาจมีการเปลี6ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


