
  

                       หากราคาดดีตัวกลับข ึ�นไปทดสอบแนวต้านโซน 1,707-

1,713 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาสามารถข ึ�นไปยืนได้ น่าจะมีแรงซ ื�อ

เก็งก ําไรกลับเข ้ามาอ ีกคร ั�ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้ 

มีแนวโน้มเกิดแรงข ายท ําก ําไรอ อกมาและอาจท ําให้ร าคาปรับตัวลง 

โดยประเมินแนวร ับท ี0 1,678-1,662 ดอลลารต์่อออนซ  ์

5 มนีาคม 2564 

สรุป  การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) หรือ "ฉวนกั วเหรินตา้" ชุดที% 13 ครั)งที% 4 นายกรฐัมนตรีหลี% เค่อเฉียง ของจีน ยืนยันว่า จีนจะปฏิเสธการ
แบ่งแยกใดๆ ที%จะใหไ้ตห้วนัเป็นเอกราช ซึ%งเป็นสิ%งที%รฐับาลจีนไม่ยินยอม และจีนพรอ้มจะใชก้าํลงันาํไตห้วนั กลบัสู่การปกครองของจีน นอกจากนี) จีนประกาศ
รบัมือการเขา้แทรกแซงจากต่างประเทศในประเด็นที%เกี%ยวกับฮ่องกง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝั% งตะวนัตก ท่าทีอันแข็งกรา้วของจีน ต่อประเด็น
ไตห้วนั และ ฮ่องกง สรา้งแรงซื )อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั แตร่าคาทองคาํก็ปรบัตวัขึ )นไดใ้นระดบัจาํกดั เนื%องจากรฐับาลจีนประกาศกาํหนดเป้าหมาย
ตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) สาํหรบัปี 2021 ที%ระดบักว่า 6% มีเป้าหมายที%จะสรา้งงานใหม่ในพื)นที%เขตเมืองอีกกว่า 11 ลา้นตาํแหน่ง ซึ%ง
สรา้งมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีน จนหนุนการลงทนุในสินทรพัยเ์สี%ยง เบื )องตน้ราคาทองคาํพยายามขึ )นทดสอบแนวตา้น หากราคายงัไม่สามารถผ่านแนว
ตา้นโซน 1,707-1,713 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ปได ้ก็จะเหน็การย่อตวัของราคากลบัลงมาบรเิวณแนวรบั 1,678-1,662 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
 

 
 
 ตารางท ี0 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

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

Spot Gold ($) 1,697.10 1,693.95 -3.15 -0.19 

Spot Silver ($) 25.34 25.24 -0.10 -0.39 

เงนิบาท (฿/$) 30.41 30.47 0.06 0.20 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,700 24,500 -200 -0.81 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.19 67.98 0.79 1.18 

ดชันดีอลลาร ์ 91.62 91.98 0.36 0.39 

เงนิยโูร (€/$) 1.1972 1.1928 0.00 -0.37 

  ท ี0มา : Aspen 

ท ี0มา : Aspen 

 

1,678  1,662  1,645 

 1,713  1,729  1,745 

 

 



 

 

 (+) ตลาดหุ้นเอเช ียปิดเช้าลบ นักลงทุนวติกบอนดย์ีลดพ์ ุ่ง ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันี)ในแดนลบ ตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที%
ลดลงเมื%อคืนนี) ขณะที%นกัลงทนุกงัวลกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัที%พุ่งขึ )นเหนือระดบั 1.5% หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) เตือนว่าสหรฐัอาจเผชิญกบัภาวะเงินเฟ้อหลงัเปิดเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจยัดา้นราคานํ)ามนัที%พุ่งสูงขึ )นซึ%งจะมีผลกระทบตอ่การลงทนุในตลาด 
ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี%ปุ่ นปิดภาคเชา้ที% 28,359.11 จุด ร่วงลง 571 จุด หรือ -1.97% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที% 29,155.40 จุด 
ลดลง 81.39 จดุ หรือ -0.28% 

 (+) ร ัฐบาลจนีลั0นพร ้อมงัดกฎหมายรับมือต่างชาติแทรกแซงฮ่องกง นายหลี% เคอ่เฉียง นายกรฐัมนตรีจีนกล่าวว่า จีนจะดาํเนินการปอ้งกนัและรบัมือ
การเขา้แทรกแซงจากต่างประเทศในประเด็นที%เกี%ยวกับฮ่องกง ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝั% งตะวนัตกถึงการที%จีนไดส้รา้งแรงกดดนัต่อฝ่าย
ประชาธิปไตยในฮ่องกง "จีนจะใชก้ลไกทางกฎหมายและการออกกฎเพื%อปอ้งกนัความมั%นคงของชาติในฮ่องกง" นายหลี%ไดก้ล่าวในที%ประชมุสภาประชาชน
แหง่ชาตจีิน (NPC) หรือ "ฉวนกั วเหรนิตา้" ชดุที% 13 ครั)งที% 4 ในวนันี) นายหลี%เพิ%มเติมวา่ "จีนจะปรบัปรุงระบบต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้งกบัรฐัธรรมนญูและกฎหมาย
พื)นฐานของฮ่องกง นอกจากนี) รฐัสภาจีนจะพิจารณาเกี%ยวกบัการปรบัปรุงระบบเลือกตั)งของฮ่องกงในการประชุม NPC ครั)งนี )" ทั)งนี ) นายหลี%ไดเ้นน้ยํ)าถึง
ความมุ่งมั%นของจีนในการดาํเนินนโยบายการปกครองแบบ"หนึ%งประเทศ สองระบบ" อย่างเตม็ศกัยภาพ 

 (-) ดอลลารแ์ตะระดับสูงสุดรอบหลายเดอืนเท ียบยูโร,เยนขณะ“พาวเวลล”์ไม่กังวลบอนดย์ลีด ์ดอลลารแ์ตะระดบัสงูสดุรอบหลายเดือนเมื%อเทียบ
กบัยูโรและเยนในวนันี) หลงัจากที%นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไม่ไดแ้สดงความกงัวลเกี%ยวกบัการเทขายเมื%อไม่นานมานี)ใน
ตลาดพนัธบตัร ขณะที%คงจดุยืนในการรกัษาอตัราดอกเบี )ยที%ระดบัต ํ%าเป็นเวลานาน ขณะที%นายพาวเวลลย์ดึมั%นในจดุยืนเชิงผ่อนคลายโดยรวม เขากล่าวว่า 
การเทขายอย่างหนักในพันธบัตรเมื%อสัปดาหที์%แล้ว แต่ไม่ไดเ้กิดขึ )น “อย่างผันผวน”หรืออาจดันผลตอบแทนระยะยาวขึ )นสูงมากจนกระทั%งเฟดอาจ
จาํเป็นตอ้งเขา้แทรกแซงอย่างจริงจงัมากขึ )น ซึ%งกระตุน้การเทขายในพันธบตัรอีกครั)ง เขายํ)าความมุ่งมั%นในการคงนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายจนกว่า
เศรษฐกิจจะ “ฟื)นตวัขึ )นอย่างมาก” “ตลาดรบัฟังธนาคารกลาง และถา้ธนาคารกลางคงอตัราดอกเบี )ยเป็นเวลานาน นั%นหมายความวา่ เงินเฟ้อระยะยาวจะ
สงูขึ )น และนั%นเป็นเหตผุลที%คณุเห็นแรงเทขายในตลาดพนัธบตัรและตลาดหุน้” นกัวิเคราะหก์ล่าว “ตลาดเงินมีปฏิกริยาต่อความผนัผวนที%เพิ%มขึ )นในทั)ง 2 
ตลาด” ยโูรรว่ง 0.2% มาที%ระดบัต ํ%าสดุรอบ 3 เดือน ที% 1.19515 ดอลลารห์ลงัการร่วงลง 0.7% เมื%อคืนนี) ดอลลารแ์ตะระดบัสูงสุดรอบ 8 เดือน ที% 108.035 
เยนในรอบการซื )อขายก่อนที%จะลดแรงบวกลงอย่างมาก นายทาโร อาโซะ รมว.คลงัญี%ปุ่ นปฏิเสธที%จะแสดงความคิดเห็นเกี%ยวกบัการอ่อนค่าของเยนเมื%อ
ไดร้บัคาํถามว่า การอ่อนค่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร ดชันีดอลลารแ์ตะระดับสูงสุดรอบ 3 เดือน และอยู่ที% 91.672 ในการซื )อขายที%ตลาดเอเชีย 
หลงัจากที%ปรบัขึ )น 0.7% เมื%อวานนี) 

 (-) WHO เตอืน ‘ยุโรป’ ไม่ควรออก ‘พาสปอรต์วัคซนี’ ยังเสี0ยงระบาดโควดิ  "องคก์ารอนามยัโลก" ยงัไม่แนะนาํใหอ้อก "พาสปอรว์คัซีน" แมผู้ต้ดิเชื )อ
ลดลงต่อเนื%อง 6 สปัดาห ์มีความเสี%ยงระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ นายฮนัส ์คลูจ ผูอ้าํนวยการองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประจาํภูมิภาคยุโรป แนะนาํ
ใหยุ้โรป ปฏิบตัิตามหลกัพื)นฐานเพื%อควบคมุการแพร่ระบาด หลงัจากที%อตัราการแพรเ่ชื )อโควดิ-19 ในยโุรปเริ%มกลบัมาเพิ%มขึ )นอีกครั)ง นายคลจูเผยระหวา่ง
การประชุมออนไลนว์่า จาํนวนผูต้ิดเชื )อโควิด-19 รายใหม่ในยุโรปเพิ%มขึ )น 9% สู่ระดบักว่า 1 ลา้นราย หลงัจากที%ก่อนหนา้นี) ยอดผูต้ิดเชื )อรายใหม่ลดลง
ตอ่เนื%องมา 6 สปัดาห ์ขณะที%เชื )อไวรสัโควดิสายพนัธุใ์หม่ที%เกิดขึ )นนั)นเป็นตวัแปรสาํคญัในภูมิภาค “เรากาํลงัจะเผชิญการระบาดอีกครั)งในยโุรปกลางและ
ยโุรปตะวนัตก นอกจากนี) ผูต้ดิเชื )อรายใหม่ยงัเพิ%มขึ )นในยโุรปตะวนัตกหลายประเทศ” นายคลจูกล่าว  

 (-) จ ีนลั0นจะส่งเสร ิมความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับสหรัฐโดยเคารพซ ึ0งกันและกัน  วนันี)นายกรฐัมนตรีหลี%  เค่อเฉียงของจีนสัญญาว่า จะส่งเสริม
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกับสหรฐัโดยตั)งอยู่บนพื)นฐานของ "การเคารพซึ%งกนัและกนั" ซึ%งสรา้งประโยชนแ์ก่ทั)งสองประเทศ สปัดาหนี์)ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดนของสหรฐัระบุว่า "การเป็นคู่แข่งกับจีนมากขึ )น" เป็นความทา้ทายหลกัที%สหรฐัเผชิญ โดยนกัการทตูระดบัสูงของเขากล่าวว่า จีนเป็น "บททดสอบทาง
การเมืองระหวา่งประเทศที%สาํคญัที%สดุ" ในศตวรรษนี) ในรายงานการทาํงานประจาํปีในการเปิดประชมุสภาประจาํปีของจีน นายกฯหลี%ระบวุ่า จีนตอ้งการ
รว่มมือกบัสหรฐั  เขากล่าววา่ "เราจะส่งเสริมการเตบิโตของความสมัพนัธท์างธุรกิจระหว่างจีนและสหรฐัที%สรา้งประโยชนท์ั)งสองฝ่ายโดยอิงตามความเท่า
เทียมกนัและการเคารพซึ%งกนัและกนั" โดยไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเพิ%มเตมิ 

 
ท ี0มา : 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   -4.2%** -4.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยขั)นสดุทา้ย   6.0%** 6.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั)งแรกรายสปัดาห ์   745K** 730K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั%งซื )อภาคโรงงาน   2.6%** 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.   197K 49k 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที%มีการประกาศออกมา 
*ที%มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที% 26 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ%งอาจมีการเปลี%ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


