
  

                      ถ ้าร าค ายังส าม าร ถ ท ร งตั วอ ยู่บ น โซ น  1,690 
ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ทาํให ้ยงัมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,700-
1,714 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากว่าราคาขยับต ํ*ากว่าโซนดังกล่าว 
มี แ น ว โน้ ม ท ี* ร าค าอ าจ อ ่อ น ตั ว ล งม าถึ งบ ร ิ เ ว ณ  1,676-1,668 
ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

09 มนีาคม 2564 

สรุป แหล่งข่าวว่ารายงานว่า กองทุนของรฐับาลจีน ที�เรียกว่า "National Team" ไดเ้ขา้แทรกแซงตลาดหุน้เพื�อสกัดการร่วงลงของดชันีตลาดหุน้จีน โดยความ
เคลื�อนไหวดงักล่าวบ่งชี /ว่า ผูก้าํหนดนโยบายมองวา่ตลาดหุน้จีนเริ�มส่งสญัญาณการทรุดตวัลงมากเกินไป หลงัจาก ตลาดหุน้จีนปรบัฐานในวนันี/ และหุน้บลูชิพ
ร่วงสู่ระดบัต ํ�าสุดในรอบ 12 สัปดาห ์ขณะที�นักลงทุนวิตกเกี�ยวกับแนวโนม้การคมุเขม้นโยบายแมก้ารฟื/นตวัของเศรษฐกิจจีนจะชะลอตวัลง ประเด็นดงักล่าว 
สรา้งแรงซื /อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภัย อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐัระบุว่า เขาหวงัว่าสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัจะผ่านมาตรการ
ดงักล่าวอย่างรวดเรว็ เพื�อใหเ้ขาลงนามออกเป็นกฎหมายและดาํเนินการแจกเงินสด 1,400 ดอลลารแ์ก่ชาวอเมรกินั ซึ�งกระตุน้คาดการณที์�วา่เศรษฐกิจสหรฐัจะ
กลับสู่ภาวะปกติเร็วขึ /นทาํใหด้ชันีดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสูงสุดรอบ 3 เดือนครึ�ง จนสรา้งแรงกดดนัต่อราคาทองคาํ ทั/งนี / แนะนาํทยอยขายทองคาํเพื�อทาํกาํไร
ออกมาเมื�อราคาขยบัขึ /น ทดสอบแนวตา้น 1,700-1,714 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากในระยะสั/นหากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรบั นกัลงทนุ
สามารถเขา้ซื /อคืนเพื�อทาํกาํไร ทั/งนี /ประเมินแนวรบัไวที้� 1,676-1,668 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยมีแนวรบัถดัไปอยู่ที� 1,653 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคาทองคาํ
ไม่หลดุแนวรบัแรกยงัมีโอกาสเกิดแรงซื /อเก็งกาํไรระยะสั/นเขา้มาอีกครั/ง 
 
 
ตารางท ี* 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

09/03/2564 15:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,683.10 1,696.95 13.85 0.82 

Spot Silver ($) 25.11 25.58 0.47 1.87 

เงนิบาท (฿/$) 30.79 30.78 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 24,750 24,750 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.08 68.40 0.32 0.47 

ดชันดีอลลาร ์ 92.37 92.19 -0.18 -0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.1845 1.1884 0.00 0.33 

  ท ี*มา : Aspen 

ท ี*มา : Aspen 

 

 1,668  1,653  1,637 

 1,700  1,714  1,729 

 

 



 

 

 (+) เยอรมนีส่งออกเดอืนม.ค.ขยายตัวเกินคาด 1.4% ร ับอานิสงสก์ารค้าจนีสดใส   สาํนกังานสถิตแิหง่ชาตเิยอรมนีรายงานในวนันี/ว่า ยอดส่งออก

เดือนม.ค.ดีดตัวขึ /น 1.4% สวนทางกับที�นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าจะลดลง 1.2% โดยไดแ้รงหนุนจากการคา้ระหว่างเยอรมนีและจีนที�ขายตัวอย่าง

แข็งแกร่งในช่วงตน้ปี 2564 ขณะที�ยอดนาํเขา้เดือนม.ค.ร่วงลง 4.7% ซึ�งมากกว่าที�นักวิเคราะหค์าดการณ์ว่าจะขยบัลงเพียง 0.5% ส่งผลใหย้อดเกินดุล

การคา้ของเยอรมนีขยายตวัแตะระดบั 2.22 หมื�นลา้นยโูร หรือประมาณ 2.63 หมื�นลา้นดอลลาร ์ซึ�งมากกว่าที�นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วที้� 1.58 หมื�นลา้นยู

โร 

 (+) เยอรมนีตัDงเป้าเร ่งฉ ีดวัคซ ีนโควิด-19 แก่ปชช.10 ล้านคนต่อสัปดาหห์ลังเร ิ*มต้นล่าช้า   เยอรมนีจะเรง่โครงการฉีดวคัซีนโควิด-19 และตั/งเป้า

ฉีดวคัซีนแก่ประชาชน 10 ลา้นคนต่อสปัดาหต์ั/งแต่ช่วงสิ /นเดือนมี.ค.  แต่เป้าหมายเชิงรุกดงักล่าว ซึ�งนายโอลาฟ ชอลส ์รฐัมนตรีคลงัเยอรมนีเป็นผูก้ล่าว

เมื�อวนัอาทติย ์จะทาํใหเ้ยอรมนีตอ้งเร่งความเรว็อย่างมากในการฉีดวคัซีน ซึ�งจนถงึขณะนี/ดาํเนินไปอย่างล่าชา้ ขอ้มลูการติดตามวคัซีนของสาํนกัข่าวบลู

มเบิรก์ระบุว่า เยอรมนีกระจายวคัซีนประมาณ 7.3 ลา้นโดสนบัตั/งแต่การฉีดวคัซีนเริ�มตน้ขึ /นเมื�อ 10 สัปดาหก่์อน  นายกรฐัมนตรีองัเกลา แมรเ์คิลของ

เยอรมนีตกอยู่ภายใตก้ระแสวิจารณ์จากการดาํเนินการฉีดวคัซีนที�ล่าชา้ของประเทศ ซึ�งทาํใหร้ฐับาลตอ้งขยายการล็อกดาวน ์ปัญหาเดียวกนัเกิดขึ /นใน

ประเทศต่างๆของสหภาพยุโรป (EU) ซึ�งผลกัดนัใหป้ระเทศเหล่านั/นตอ้งดาํเนินมาตรการอย่างเขม้งวดในบางครั/ง โดยเมื�อสปัดาหที์�ผ่านมา อิตาลีสกดัการ

จดัส่งวคัซีนของ AstraZeneca ไปยงัออสเตรเลียดว้ยการใชก้ฎระเบียบที�สหภาพยโุรปเพิ�งออกเมื�อไม่นานนี/เป็นครั/งแรก 

 (-) ดอลลารไ์ด้เปร ียบจากบอนดย์ีลด,์ เศรษฐกิจสหรัฐดดีตัว ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสูงสุดรอบ 3 เดือนครึ�งเมื�อเทียบกบัสกุลเงินต่างๆในวนันี/ ขณะที�

ผลตอบแทนพนัธบตัรที�สงูขึ /นและคาดการณที์�ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะกลบัสู่ภาวะปกติเรว็ขึ /นทาํใหด้อลลารไ์ดเ้ปรียบ ดชันีดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 

6 สกลุปรบัขึ /น0.1% มาที� 92.469 ซึ�งเป็นระดบัสูงสดุนบัตั/งแตป่ลายเดือนพ.ย. เพิ�มเตมิตอ่การปรบัขึ /น 0.5% เมื�อวานนี/  เมื�อเทียบกบัเยน ดอลลารป์รบัขึ /น

สู่ 109.235 เยน ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 9 เดือน ขณะที�ยโูรเกือบทรงตวัที� 1.18530 ดอลลาร ์ซึ�งอยู่ใกลร้ะดบัต ํ�าสดุของปลายเดือนพ.ย. 

 (-) มูลค่าตลาดของบิตคอยนท์ะลุ 1 ล้านล้านดอลลารเ์ป็นคร ัDงท ี* 2 นับตัDงแต่ก.พ. มลูคา่ของบติคอยนท์ะล ุ1 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนันี/ ขณะที�ราคา

บิตคอยนท์ะยานขึ /น  CoinDesk ระบุว่า ราคาบิตคอยนป์รบัขึ /นในวนันี/และมูลค่าตลาดของบิตคอยนท์ะลุ 1 ลา้นลา้นดอลลารใ์นรอบการซื /อขายช่วงเชา้

ตามเวลาสิงคโปร ์ บิตคอยนข์ยายการปรบัขึ /น โดยแตะระดบัสงูสุดในรอบ 24 ชั�วโมงที� 54,029.85  ดอลลาร ์ณ เวลาประมาณ 10.35 น.ตามเวลาสิงคโปร ์

ซึ�งสงูกวา่เวลาเดียวกนัของวนัก่อนหนา้ประมาณ 7%  นบัเป็นครั/งที� 2 ที�มลูคา่ของบิตคอยนท์ะล ุ1 ลา้นลา้นดอลลารห์ลงัจากที�แตะระดบัดงักล่าวครั/งแรก

ในวนัที� 19 ก.พ. มลูคา่ตลาดของบติคอยนอ์ยู่เหนือ 1 ลา้นลา้นดอลลารไ์ม่กี�วนัก่อนที�จะปรบัลงตํ�ากวา่ระดบันั/น 

 (-) ยอดผู้ต ิดเช ืDอ โควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐลดลง 12% ในสัปดาหท์ ี*ผ่านมา ขอ้มูลการวิเคราะหร์ะดับรฐั, เขต และขอ้มูลของศูนยค์วบคุมและ

ปอ้งกนัโรคสหรฐั (CDC) ระบุวา่ สหรฐัรายงานการลดลง 12% ของยอดผูต้ิดเชื /อโควดิ-19 รายใหม่ในสปัดาหที์�ผ่านมา ขณะที�การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-

19 ดาํเนินไปเรว็ขึ /นสู่ 2.2 ลา้นโดสต่อวนัซึ�งสูงเป็นประวตักิารณ ์  ยอดผูต้ิดเชื /อใหม่ลดลงติดต่อกนั 8 สปัดาห ์โดยผูต้ิดเชื /อรายใหม่เฉลี�ยอยู่ที� 60,000 คน

ต่อวนัสาํหรบัรอบสปัดาหที์�สิ /นสุดวนัที� 7 มี.ค. ยอดผูเ้สียชีวิตที�เชื�อมโยงกับโควิด-19 ลดลง 18% ในสปัดาหที์�ผ่านมา สู่ 11,800 คน ซึ�งเป็นระดบัต ํ�าสุด

นบัตั/งแต่ปลายเดือนพ.ย.และเฉลี�ยอยู่ที� 1,686 คนต่อวนั แมมี้แนวโนม้เชิงบวก เจา้หนา้ที�สุขภาพเตือนว่า สหรฐัอาจเผชิญการฟื/นคืนของยอดผูต้ิดเชื /อ 

เนื�องจากตรวจพบไวรสักลายพนัธุที์�แพรเ่ชื /อง่ายขึ /นในเกือบทกุรฐั 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัDงก่อน 

วนัจนัทรที์� 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที� 9 มี.ค. 18.00 น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

96.7 95.0 

วนัพธุที� 10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   
 

-0.3% -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

1.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)  
 

0.4% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื/นฐาน (Core CPI)  
 

0.2% 0.0% 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ/ามนัรายสปัดาห ์  
 

- 21.6M 

วนัพฤหสับดีที� 11 มี.ค. 19.45 น. ยโุรป อตัราดอกเบี /ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)  
 

0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์  
 

- - 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

730K 745K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.60M 6.65M 

วนัศกุรที์� 12 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)  
 

0.7% 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.2% -1.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื/นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 05 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


