
  

                       หลังร าคาท ิ�งตัวลงเร ิ�ม เห ็นแ ร งซ ื�อ เข ้ามาพ ยุงร าคาบ้าง 
หากราคาฟื� นตัวข ึ�นในระดับจ ํากัด  หร ือ  ทดสอบแ นวต้านบร ิเวณ 1,728-
1,745 ดอลลาร ต์ ่อออนซ ์หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านดังกล่าว
ได้อาจเก ิดแรงขายจนราคาอ ่อนตัวลงทดสอบบร ิเวณแนวร ับโซน 1,702-
1,695 ดอลลารต์ ่อออนซ ์โดยมแีนวร ับถัดไปอยู่ท ี� 1,678 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

4 มนีาคม 2564 

สรุป  นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาชิคาโก แสดงความเหน็กบัผูสื้&อข่าวภายหลงัการประชมุที& CFA Society Chicago วา่ อตัรา
ผลตอบแทนพันธบัตรที&พุ่งขึ ;นอย่างรวดเร็วในขณะนี;นั;น เป็นการสะทอ้นถึงการฟื;นตวัของเศรษฐกิจ ขณะนี;อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังอยู่ที&ระดับต ํ&ากว่า 
1.75% ซึ&งเป็นระดบัก่อนที&จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 มมุมองดงักล่าวบ่งชี ;วา่เฟด อาจไม่มีการปรบัเปลี&ยนไปคมุเขม้นโยบายดา้นการเงิน ส่งผลใหร้าคา
ทองคาํฟื;นตวัขึ ;นในระดบัจาํกดั อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตาการแสดงความเหน็ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในการกล่าวสนุทร
พจนใ์นการประชมุทางไกลภายใตห้วัขอ้ Wall Street Journal Jobs Summit ในคืนนี; เวลาประมาณ 00.05 น.ตามเวลาไทย เพื&อหากสญัญาณบางอย่าง ก่อนที&
การประชุมนโยบายการเงินของเฟดจะมีขึ ;นในวนัที& 16-17 มี.ค.นี; ทั;งนี ; ในระยะสั;นหากราคาฟื;นตวัขึ ;นในระดบัจาํกัด หรือไม่ผ่านแนวตา้นบรเิวณ 1,728-1,745 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้แนะนาํใหแ้บ่งทองคาํออกขาย หากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลงมา ไม่หลุดแนวรบันักลงทนุสามารถซื ;อคืนเพื&อทาํกาํไรระยะสั;น ทั;งนี ; 
ประเมินแนวรบัไวที้& 1,702-1,695 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 

 
 
 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

04/03/2564 16:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,708.90 1,711.66 2.76 0.16 

Spot Silver ($) 26.07 25.95 -0.12 -0.46 

เงนิบาท (฿/$) 30.33 30.33 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,850 24,700 -150 -0.60 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.98 64.26 0.28 0.44 

ดชันดีอลลาร ์ 90.98 91.14 0.16 0.17 

เงนิยโูร (€/$) 1.2063 1.2038 0.00 -0.21 

  ท ี�มา : Aspen 

ท ี�มา : Aspen 

 

1,695  1,678  1,659 

 1,728  1,745  1,760 

 

 



 

 

 (+) ห ุน้บลูช ิพของจนีร ่วงหนักสุดรอบกว่า 7 เดือนขณะหุน้สินค้าอุปโภคบริโภค,วัตถุดิบปร ับลง หุน้จีนรว่งในวนันี ; โดยดชันีหุน้บลชิูพปรบัลง
มากที&สดุในรอบกว่า 7 เดือน ขณะที&นกัลงทนุเทขายหุน้กลุ่มสินคา้อปุโภคบรโิภคและวตัถดิุบจากความวิตกเกี&ยวกบัมลูค่าที&ระดบัสงู  ดชันีเซี&ยงไฮ้
คอมโพสิตปิดที& 3,503.49 ลบ 73.41 จดุหรือ -2.05% ดัชนี CSI300 ปิดที& 5,280.71 ลบ 171.51 จดุหรือ -3.15% ซึ&งเป็นการร่วงลงมากที&สดุในวัน
เดียวนบัตั;งแต่เดือนม.ค.2020 ดชันีย่อยหุน้สินคา้อปุโภคบรโิภคของ CSI300 ร่วง 4.91% ขณะที&ดชันีย่อยหุน้วตัถดิุบร่วง 4.82%  หุน้เทคโนโลยีถกู
เทขายระหว่างวนัเช่นกนั ขณะที&ดชันี ChiNext Composite กระดานหุน้สตารท์-อพัร่วง 4.87% และดชันี STAR50 ของเซี&ยงไฮป้รบัลง 2.59% นาย
หยาง เต๋อหลง ผูจ้ัดการการลงทุนของบริษัท First Seafront Fund Management Co. กล่าวว่า นักลงทุนยา้ยจากการลงทุนในหุน้สินคา้อุปโภค
บริโภค, พลังงานใหม่ และเทคโนโลยี จากความวิตกเกี&ยวกับมลูค่า และเพิ&มโพสิชั&นในหุน้อสงัหาริมทรพัย,์ ธนาคาร และประกนัภัยที&มีมลูค่าตํ&า
เกินไป ดชันีเซินเจิ ;นปรบัลง 2.9% หุน้จีนถกูกดดนัจากความวิตกเกี&ยวกบัการคมุเขม้นโยบาย และขณะนี;นกัลงทนุจบัตาการประชมุสภาที&จะแสดง
ทิศทางการฟื;นตวัของเศรษฐกิจและเปิดเผยแผน 5 ปีในการต่อสูก้บัภาวะชะงกังนั  นักลงทุนต่างชาติเป็นผูเ้ทขายสทุธิหุน้ A-shares ของจีนผ่าน
โครงการ Stock Connect ในขณะที&ขอ้มลูแสดงถงึการไหลออกจาํนวนมากผ่านตลาดเซี&ยงไฮ ้(northbound) ของโครงการ 

 (-) สหร ัฐฉ ีดวัคซ ีน โควิด -19 เฉ ลี�ย 2 ล้าน โดสต่อวัน  ขอ้มูลการวิเคราะหล์่าสุดจาก Bloomberg Vaccine Tracker ระบุว่า สหรฐัฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 เฉลี&ย 2.01 ลา้นโดสต่อวัน ซึ&งเป็นครั;งแรกที&ทะลุระดับ 2 ลา้นโดส การเพิ&มขึ ;นอย่างมากในการฉีดวัคซีนชดเชยซึ&งล่าชา้ชั&วคราว
ในช่วงพายฤุดหูนาวเมื&อเดือนที&ผ่านมา รวมกบัการเพิ&มขึ ;นของอปุทานวคัซีนในสหรฐั ผลักดนัใหค่้าเฉลี&ยการฉีดวคัซีน 7 วนัทะลรุะดับ 2 ลา้นโดส  
โดยรวมแลว้สหรฐัฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชาชน 80.5 ลา้นโดส โดยมีรายงานการฉีดวคัซีน 1.91 ลา้นโดสเมื&อวานนี; ประชาชนอย่างนอ้ย 52.9 ลา้นคน
ไดร้บัวคัซนีอย่างนอ้ย 1 โดส 

 (-) เฟดชิคาโกชี �บอนดย์ีลดส์หร ัฐพ ุง่สะทอ้นความเช ื�อมั�นเศรษฐกิจฟื� นตัว  นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาชิคา
โกไดแ้สดงความเห็นกบัผูส้ื&อข่าวว่า อตัราผลตอบแทนพันธบตัรที&พุ่งขึ ;นอย่างรวดเร็วในขณะนี;นั;น เป็นการสะทอ้นถึงการฟื;นตัวของเศรษฐกิจ แม้
นกัวิเคราะหบ์างคนมองว่า อาจจะเป็นสาเหตทีุ&ทาํใหเ้ฟดหนัไปใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงินก็ตาม นายอีแวนสเ์ปิดเผยกบัผูส้ื&อข่าวภายหลงัการ
ประชมุที& CFA Society Chicago ว่า การดีดตวัขึ ;นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรบง่ชี ;ถงึการคาดการณที์&ว่าเศรษฐกิจมีแนวโนม้ฟื;นตวัขึ ;น พรอ้มกบั
กล่าวว่า ขณะนี;อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรยงัอยู่ที&ระดบัตํ&ากว่า 1.75% ซึ&งเป็นระดบัก่อนที&จะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19  นายอีแวนสก์ล่าวว่า 
เขามีมมุมองที&เป็นบวกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐั และเขาไม่คิดว่าเฟดมีความจาํเป็นตอ้งผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก ตราบใดที&สภาคองเกรส
ยงัคงอนมุติัมาตรการเยียวยาดา้นการคลงั ทั;งนี ; อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ดีดตวัขึ ;นสู่ระดบั 1.47% เมื&อคืนนี; ขานรบัความ
คืบหนา้ในการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 ในสหรฐั โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนเปิดเผยว่า ชาวอเมรกินัที&เป็นผูใ้หญ่จะไดร้บัการฉีดวคัซนีโควิด-19 
ทกุคนภายในสิ ;นเดือนพ.ค. ซึ&งเรว็กว่ากาํหนดถงึ 2 เดือน โดยการฉีดวคัซนีในวงกวา้งจะช่วยใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฟื;นตวัเรว็ขึ ;น 

 (+/-) นักลงท ุนจับตาคํากล่าว"พาวเวลล"์คืนนี�, ด ูสัญญาณเฟดดาํเนินการข ั�นต่อไป  หลังการเทขายพ ันธบัตรร ัฐบาลสหรัฐอย่างหนัก 
ตลาดจบัตาอย่างใกลชิ้ดต่อการดาํเนินการขั;นต่อไปของนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) นายพาวเวลลมี์กาํหนดกล่าวใน
วนันี ;ตามเวลาทอ้งถิ&นที&การประชมุงานหนึ&งของวอลลส์ตรีท เจอรน์ลั ซึ&งนกัลงทนุจบัตาคาํกล่าวของเขาอย่างใกลชิ้ดต่อเพื&อดสูญัญาณความกงัวล
ใดๆเกี&ยวกบัการทะยานขึ ;นเมื&อสปัดาหที์&ผ่านมาของผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล พวกเขาคาดการณอ์ย่างมากว่า เฟดจะดาํเนินการจริงๆ งานใน
วนันี ;จะเป็นการปรากฏตวัครั;งสดุทา้ยของนายพาวเวลลก่์อนที&คณะกรรมการกาํหนดนโยบายของเฟดจะจดัการประชมุในวนัที& 16 - 17 มี.ค. นางเม
แกน สไวเบอร ์นกักลยทุธอ์ตัราดอกเบี ;ยสหรฐัของ Bank of America ระบวุ่า "เราอาจจะไดยิ้นการยอมรบัว่า พวกเขากาํลงัจบัตาอย่างใกลชิ้ดต่อสิ&ง
ต่างๆ ไม่แน่ใจว่าเราจะมีความคืบหนา้เพิ&มเติมหรอืไม่ที&จะไดยิ้นอย่างชดัเจนและแม่นยาํว่า พวกเขาคิดอย่างไรในการจดัการกบัสถานการณน์ั;น” 

 
ท ี�มา : 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   55.4** 51.9 

วนัพธุที& 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   49.5** 49.7 

 20.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนก.พ.จาก ADP   117K** 174K 

 21.45 น. สหรฐั ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ;อ (PMI) ภาคการบรกิาร   59.8** 58.9 

 22.00 น. สหรฐั ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   55.3** 58.7 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ;ามนัรายสปัดาห ์   21.6M** 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   -4.7% -4.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยขั;นสดุทา้ย   6.7% 6.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั;งแรกรายสปัดาห ์   758K 730K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั&งซื ;อภาคโรงงาน   2.2% 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 ้

 
 

 


