
  

                         ราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,740 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ (ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที( ผ่านมา) ทําให้เห็นการอ่อนตัว
กลับลงมาอีกครั/ง โดยคาดว่าอาจลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 1,719-
1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ(งหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับได้ มี
โอกาสปรับตัวขึ /นทดสอบแนวต้าน 1,740-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

15 มีนาคม 2564 

สรุป มหาวิทยาลยัจอห์นส์ ฮ็อพกินส์และบลูมเบิร์ก รายงานว่า การสร้างภูมิคุ้มกันของสหรัฐขยายตวัท่ามกลางอุปทานวคัซีนที&เพิ&มขึ (นและการขบัเคลื&อนของ
คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนเพื&อกระจายวคัซีน อตัราการฉีดวคัซีนของสหรัฐในช่วงสปัดาห์ที&ผ่านมาอยู่ที&ประมาณ 2.5 ล้านโดสต่อวนั ซึ&งเพียงพอที&
ครอบคลมุการฉีดวคัซีน 2 โดสแก่ประชากร 75% ในเวลาประมาณ 5 เดือน ขณะที&ยอดผู้ตดิเชื (อโควิด-19 รายใหม่ของสหรัฐลดลงเกือบ 1,00,000 คนในสปัดาห์
ที&ผ่านมา สู่ระดบัตํ&าสดุนบัตั (งแตต้่นเดือนต.ค. และ ยอดผู้ เสียชีวิตเฉลี&ยอยู่ที& 1,326 คนต่อวนั ซึ&งตํ&าสุดนบัตั (งแต่กลางเดือนพ.ย. สร้างความเชื&อมั&นว่าเศรษฐกิจ
สหรัฐจะมีแนวโน้มฟื(นตวัขึ (น มมุมองดงักล่าว กดดนัราคาทองคําอ่อนตวัลงและกระตุ้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรอายุ 10 ปีอยู่ใกล้ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี 
หลงัจากที&มีการลงนามผ่านแผนการฟื(นฟูเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เป็นกฎหมายในสปัดาห์ที&ผ่านมา แนะนําเน้นการลงทนุระยะสั (นจากการ
แกวง่ตวัของราคา หากราคาอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,719-1,713 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนําให้เข้าซื (อเพื&อลงทนุระยะสั (นอีกครั (ง เมื&อราคาทองคํา
ขยบัขึ (นทดสอบแนวต้าน 1,740-1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ นกัลงทนุที&มีทองคําในมืออาจขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 
 
 
 
ตารางที( 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15/03/2564 15:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,726.96 1,727.85 0.89 0.05 

Spot Silver ($) 25.90 26.07 0.17 0.66 

เงนิบาท (฿/$) 30.67 30.71 0.04 0.13 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,100 25,100 0.00 0.00 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.22 69.68 0.46 0.66 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.70 91.76 0.05 0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.1952  1.1936  -0.0016  -0.1300  

  ที(มา : Aspen 

ที(มา : Aspen 

 

 1,713  1,700  1,687 

 1,740  1,759  1,776 

 

 



 

 

• (+) ยอดผู้ติดเชื /อโควิด-19 ทั(วโลกเพิ(มติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที( 3  ยอดผู้ ติดเชื (อโควิด-19 รายใหม่เพิ&มขึ (นทั&วโลกติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ที&สาม 
แม้ว่ายอดผู้ เสียชีวิตชะลอตวัอย่างต่อเนื&อง และสหรัฐมียอดผู้ ติดเชื (อน้อยลง บราซิลแซงหน้าอินเดียในช่วงสดุสปัดาห์ที&ผ่านมาในการเป็นประเทศที&
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากเป็นอนัดบัสองของโลก ประเทศต่างๆซึ&งก่อนหน้านี (ดเูหมือนจะควบคมุโควิด-19 ได้แล้ว เผชิญกบัการฟื(นคืนของผู้
ติดเชื (อ โดยอินเดียและอิตาลีรายงานผู้ ติดเชื (อรายวนัมากที&สดุในปีนี (ในช่วงเมื&อไม่กี&วนัที&ผ่านมา ขณะเดียวกนั ศนูย์กลางการติดเชื (อขนาดเล็กปรากฏ
ขึ (นในพื (นที&ต่างๆ เช่น ปาปัวนิวกินี ซึ&งดูเหมือนหลีกเลี&ยงโรคระบาดได้ในปีที&ผ่านมา การเพิ&มขึ (นดังกล่าวเกิดขึ (นท่ามกลางความกังวลที&มากขึ (น
เกี&ยวกบัเชื (อไวรัสกลายพนัธุ์ที&แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและขณะที&รัฐบาลต่างๆผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสงัคมอย่างต่อเนื&อง   

• (-) ดอลลาร์แข็งแกร่งท่ามกลางการพุ่งขึ /นของบอนด์ยีลด์สหรัฐ ดอลลาร์แข็งแกร่งในวนันี ( หลงัจากที&ดีดตวัขึ (นจากระดบัตํ&าสดุรอบ 1 สปัดาห์
เมื&อสปัดาห์ที&แล้ว โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ (นของผลตอบแทนพนัธบตัรสู่ระดบัสงูสดุรอบกว่า 1 ปี ขณะที&ความวิตกเกี&ยวกบัเงินเฟ้อยงัคงอยู่ บิต
คอยน์อยู่ที&ราว 60,000 ดอลลาร์ หลงัพุ่งสู่ระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ที& 61,781.83 ดอลลาร์ในช่วงสดุสปัดาห์ สื&อรายงานในวนันี (ว่า อินเดียจะ
ผลกัดนัข้อเสนอแบนคริปโตเคอร์เรนซ ีซึ&งอาจส่งผลกระทบต่อนกัลงทนุหลายล้านคนที&เข้าลงทนุในสินทรัพย์ประเภทดงักล่าว ดอลลาร์ปรับขึ (น 0.1% 
เมื&อเทียบกบัเยน  มาที& 109.125 เยน โดยอยู่ใกล้ระดบัสงูสดุนบัตั (งแต่เดือนมิ.ย.2020 ยโูรทรงตวัเป็นส่วนใหญ่ที& 1.19485 ดอลลาร์ หลงัจากที&ปรับ
ขึ (นในสปัดาห์ที&ผ่านมาเป็นครั (งแรกในรอบ 3 สปัดาห์  จดุสนใจในสปัดาห์นี (จะอยู่ที&การประชมุกําหนดนโยบาย 2 วนัของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
แม้ว่ามีคาดการณ์ตํ&าว่า เฟดจะประกาศการเปลี&ยนแปลงนโยบายที&สําคญั ธนาคารกลางญี&ปุ่ น (BOJ) จะจดัการประชมุกําหนดนโยบายเช่นกัน
ในช่วงต่อไปของสปัดาห์นี ( ดชันีดอลลาร์อยู่ที&ราว 91.697 ในการซื (อขายที&ตลาดเอเชียในวนันี (หลงัจากที&ปรับขึ (นจากใกล้ระดบัตํ&าสดุรอบ 1 สปัดาห์ที& 
91.364 ในช่วงปลายสปัดาห์ที&ผ่านมา  ผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุ10 ปีอยู่ที& 1.6320% ในวนันี ( ใกล้กบัระดบัสงูสดุของวนัศกุร์ที& 1.6420% 

• (+) เซี(ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 33.13 จุด กังวลจนีใช้นโยบายคุมเศรษฐกิจ  ดชันีเซี&ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ( โดยหุ้นกลุ่มสินค้า
ผู้บริโภค กลุ่มเฮลธ์แคร์ และกลุ่มพลงังานใหม่ร่วงลงหนกัสดุ เนื&องจากนกัลงทนุยงัคงวิตกกงัวลว่า รัฐบาลจีนอาจจะออกนโยบายควบคมุเศรษฐกิจ
ไม่ให้ขยายตวัร้อนแรงเกินไป เมื&อพิจารณาจากการที&จีนกําหนดเป้าหมายผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สําหรับปี 2564 ที&ระดบักว่า 6% 
ซึ&งตํ&ากว่าที&ตลาดคาดการณ์ไว้ที& 8%  ทั (งนี ( ดชันีเซี&ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที& 3,419.95 จดุ ลดลง 33.13 จดุ หรือ -0.96%   

• (-) อิตาลีเตรียมล็อกดาวน์ทั(วประเทศช่วงอีสเตอร์ หลังยอดติดเชื /อโควิดพุ่งต่อเนื(อง  รัฐบาลอิตาลีประกาศยกระดบัการบงัคบัใช้มาตรการ
ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกือบทั&วประเทศ รวมถึงกรุงโรม และนครมิลาน ซึ&งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงิน ตั (งแต่วนัจนัทร์ที& 15 
มี.ค. เป็นต้นไป ท่ามกลางความพยายามในการยบัยั (งการแพร่ระบาด ขณะที&ยอดติดเชื (อไวรัสโควิดยงัคงเพิ&มขึ (นอย่างต่อเนื&อง   นอกจากนี ( รัฐบาลยงั
เตรียมที&จะประกาศล็อกดาวน์ทั&วประเทศในช่วงวนัหยดุเทศกาลอีสเตอร์ ซึ&งจะตรงกบัช่วงต้นเดือนเม.ย.นี (  ภายใต้ประกาศล่าสดุซึ&งได้รับอนมุติัจาก
นายโรแบร์โต สเปรันซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาธารณสขุอิตาลีนั (น ได้มีการระบพืุ (นที&สีแดงสําหรับการเฝ้าระวงัขั (นสงูสดุใน 7 รัฐ รวมถึง แคว้น
ลอมบาร์เดียซึ&งเป็นที&ตั (งของนครมิลาน และแคว้นลาซโิอซึ&งเป็นที&ตั (งของกรุงโรมด้วย     

• (-) ผลสาํรวจของ PwC เผย ซอีีโอสามในสี(คาดเศรษฐกิจโลกกลับมาโตปีนี /  หนึ&งปีหลงัจากที&องค์การอนามยัโลกประกาศให้โควิด-19 เป็นโรค
ระบาดใหญ่ เหล่าซอีีโอต่างแสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อการฟื(นตวัของเศรษฐกิจโลกในระดบัที&สงูเป็นประวติัการณ์ โดย 76% ของผู้ นําธุรกิจทั&วโลก
คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะดีขึ (นในปี 2564 ตวัเลขดงักล่าวมาจากการสํารวจซีอีโอทั&วโลก (Global CEO Survey) ประจําปีครั (งที& 24 
ของ PwC ซึ&งในปีนี ( PwC ได้สํารวจความคิดเห็นของซอีีโอ 5,050 คน ใน 100 ประเทศและดินแดน ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. 2564  อตัราร้อยละของซอีี
โอที&แสดงความเชื&อมั&นว่าเศรษฐกิจจะเติบโต เพิ&มขึ (นจาก 22% ในปี 2563 และ 42% ในปี 2562 และเป็นระดับที&สงูที&สุดนบัตั (งแต่เริ&มมีการถาม
คําถามนี (ในการสํารวจเมื&อปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ&งในอเมริกาเหนือและยโุรปตะวนัตก พบว่าซอีีโอมีมมุมองเชิงบวกอย่างมากเกี&ยวกบัการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก โดยซอีีโอ 86% ในอเมริกาเหนือ และ 76% ในยโุรปตะวนัตก คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั&วโลกจะเติบโตดีขึ (นในช่วงหนึ&งปีข้างหน้า 
 

ที(มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั/งก่อน 

วนัจนัทร์ที& 15 มี.ค. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   35.1%** 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   33.8%** 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.พ.   35.0%** 2.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   14.6 12.1 

วนัองัคารที& 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื&อมั&นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   72.0 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื&อมั&นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0 71.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื (นฐานเดือนก.พ.   0.2% 5.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   -0.5% 5.3% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนก.พ.   75.4% 75.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3% 0.6% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที&อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   84 84 

วนัพธุที& 17 มี.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.พ.   1.72M 1.88M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ&มสร้างบ้านเดือนก.พ.   1.56M 1.58M 

 21.30 น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ (ามนัรายสปัดาห์  
 

- 13.8M 

วนัพฤหสับดีที& 18 มี.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี (ยนโยบาย (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบี (ย   -0.10% -0.10% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   23.9 23.1 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   700K 712K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี (นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.5% 

วนัศกุร์ที& 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี&ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี (ยนโยบายของบีโอเจ(BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.8% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที&มีการประกาศออกมา 

*ที&มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที& 12 มีนาคม 2021 ซึ&งอาจมีการเปลี&ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


