
  

                        การดีดตัวข ึ�นของราคาทองคําในช่วงท ี�ผ่านมาแรงซ ื�อ

ยังไม่มาก  ข ณะที�ร าคาท อ งคําไม่สามารถ break out แ น วต้าน  1,759 

ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ เบื�องต้นคาดว่าราคาจะวิ�งในกรอบ แนะนํารอเปิด

สถานะซ ื�อ เมื�อ ราคาย่อลงมาใกล้ 1,717 ดอ ลลาร ์ต่อ ออ น ซ  ์แ ละหาก
ราคาดดีข ึ�นเข ้าใกล้ 1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจแบ่งขายทาํกาํไร 

18 มนีาคม 2564 

สรุป  นกัลงทนุตดิตามประชุมของธนาคารกลางองักฤษ (BoE) ในวนันี  แมค้าดการณว์่าจะไม่ปรบัเปลี*ยนนโยบายการเงิน ขณะที*ก่อนหนา้นี  BoE คาดการณไ์ว้
เมื*อเดือนก.พ.ที*ผ่านมาว่า เศรษฐกิจองักฤษมีแนวโนม้จะหดตวั 4% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากภาวะล็อกดาวนค์รั งล่าสุด และ
ผลกระทบจากกฎเกณฑก์ารคา้กบั EU หลงั Brexit ขณะที*ความเชื*อมั*นทางธุรกิจขององักฤษขึ  นอยู่กบัความสามารถในการฉีดฉีดวคัซีน อย่างไรก็ดี องักฤษถือ
เป็นประเทศที*มีการฉีดวคัซีนไดร้วดเร็วประเทศหนึ*ง โดยขณะนี มีประชาชนชาวอังกฤษกว่า 25 ลา้นคนไดร้บัวคัซีนโควิด-19แลว้อย่างนอ้ย 1 โดส ซึ*งจะช่วย
สนบัสนนุแผนคลายมาตรการล็อกดาวนข์องรฐับาลองักฤษ แนวโนม้ดงักล่าวช่วยหนนุใหป้อนดมี์ทศิทางฟื นขึ  นเมื*อเทียบกบัดอลลาร ์และสรา้งแรงซื  อเขา้มาพยุง
ราคาทองคาํไว ้แนะนาํรอจังหวะเขา้ซื  อเมื*อราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยขายทาํกาํไรเมื*อราคาดีดตัวขึ  นไปโดย
ประเมินแนวตา้นบรเิวณ 1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

18/03/2564 16:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,749.16 1,738.79 -10.37 -0.59 

Spot Silver ($) 26.37 26.27 -0.10 -0.38 

เงนิบาท (฿/$) 30.69 30.79 0.10 0.31 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,300 25,400 100 0.40 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 67.75 67.38 -0.37 -0.55 

ดชันดีอลลาร ์ 91.38 91.61 0.23 0.25 

เงนิยโูร (€/$) 1.1986 1.1947 0.00 -0.33 

  ท ี�มา : Aspen 

ท ี�มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,759  1,776  1,787 

 

 



 

 

 (+) เกาหลีเหนือเมินสหร ัฐเจรจานิวเคลียร  ์จวกไบเดนใช้ลูกไม้กระจอกถ่วงเวลา  สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า รฐับาลเกาหลีประกาศยืนยนั
ในวนันี  ว่าจะไม่ยอมเขา้รว่มเจรจากบัสหรฐั หากรฐับาลสหรฐัยงัไม่ยกเลิกนโยบายที*เป็นปฏิปักษ์ต่อรฐับาลเกาหลีเหนือ พรอ้มทั งวิพากษ์วิจารณว่์า 
รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีการใช ้"ลกูไมก้ระจอกๆ" เพื*อถ่วงเวลา นางโช ซอน ฮยุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศของเกาหลีเหนือ ซึ*งเป็นผูช่้วยคนสนิทของนายคิม จอง อึน ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ ไดมี้การออกแถลงการณเ์มื*อวนัที* 17 มี.ค. 
หลงัรฐับาลสหรฐัเปิดเผยว่าไดพ้ยายามติดต่อรฐับาลเกาหลีเหนือ แต่ไม่ไดก้ารตอบกลบัใดๆ สาํนกัข่าวกลางเกาหลี (KCN) ซึ*งเป็นสาํนกัข่าวของ
รฐับาลเกาหลีเหนือ รายงานข่าวเป็นภาษาองักฤษในวนันี  ว่า นางโชไดอ้อกแถลงการณโ์ดยระบวุ่า "สหรฐัไดพ้ยายามติดต่อเรามาตั งแต่กลางเดือน
กมุภาพันธผ์่านหลายช่องทาง รวมถึงนิวยอรก์ดว้ย" ถอ้ยแถลงของนางโชบ่งชี  ว่า เกาหลีเหนือน่าจะยงัมีการดาํเนินการต่างๆ เพื*อยั*วยุสหรฐัต่อไป 
หากรฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบริหารของปธน.ไบเดนไม่ส่งสญัญาณว่าจะยอมอ่อนขอ้ใหเ้กาหลีเหนือในการเจรจาเรื*องการปลดอาวธุนิวเคลียรแ์ละ
การผ่อนคลายมาตรการควํ*าบาตร 

 (+)  ‘อ ียู’ เล็งออกใบร ับรองดิจทิลั ฟื� นเดินทางปลอดภยั 25 มี.ค.นี � "สหภาพยโุรป" เสนอผูน้าํ 27 ชาติสมาชิกรบัรอง "ใบรบัรองดิจิทลัโควิด" ใน
การประชุมสุดยอดอียู วันที* 25 มี.ค. หวังฟื นเดินทางในภูมิภาค คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอใหมี้การออกใบรบัรองเดินทางระบบดิจิทัล 
(Digital Green Certificate) ที*ครอบคลมุถึงขอ้มลูการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19, ผลการตรวจเชื  อ และใบรบัรองแพทยห์ลงัหายจากอาการป่วย 
เพื*อฟื นเดินทางในสหภาพยโุรป (อีย)ู อีกครั งดว้ยวิธีการที*ปลอดภยั, ยั*งยืน และคาดการณไ์ด ้EC ระบใุนแถลงการณว่์า "นี*เป็นแนวทางของอีย ูใน
การออก, ตรวจสอบและยอมรบัใบรบัรองเพื*ออาํนวยความสะดวกต่อการเคลื*อนยา้ยประชาชนอย่างเสรีภายในภมิูภาค“ และระบเุสรมิว่า ขอ้เสนอ
ดา้นกฎหมายนั นตั งอยู่บนพื นฐานของการเคารพต่อการไม่เลือกปฎิบติัอย่างเคร่งครดั รวมถึงสิทธิขั นพื  นฐานของพลเมืองอีย ู”  นอกจากนี  EC ได้
เสนอใหก้าํหนดและดาํเนินการตามกรอบทางเทคนิคสาํหรบัใบรบัรองของอีย ูภายในกลางเดือนมิ.ย. เพื*อใหส้ามารถป้องกนัความปลอดภยั, การ
ทาํงานรว่มกนั และการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นการปกป้องขอ้มลูส่วนบคุคลอย่างเต็มที* นายมารก์ารทิิส ชีนาส รองประธาน EC ระบวุ่า ขอ้เสนอ
ดงักล่าวเป็นการรวมมาตรการใหม่และมาตรการเดิมที*มีอยู่ โดยในการยกเลิกขอ้จาํกดัในการควบคมุโควิด-19นั น เราตอ้งเรยีนรูบ้ทเรยีนของปี 2563 
และหลีกเลี*ยงวัฏจักรการเปิดและปิดพรมแดนที*สรา้งความเสียหายและมีค่าใชจ่้ายสูง" อย่างไรก็ตาม นายชีนาสหวังว่า ชาติสมาชิกอียู ทั ง 27 
ประเทศจะลงนามรบัรองขอ้เสนอดงักล่าวในการประชมุสดุยอดอีย ูในวนัที* 25 มี.ค.นี   

 (-) ญี�ปุ่ นเตร ียมยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉ ินกรุงโตเกียววันอาท ิตยน์ี �  คณะผูเ้ชี*ยวชาญดา้นโรคติดต่อและดา้นอื*นๆ มีมติเห็นชอบใหย้กเลิก
การประกาศภาวะฉกุเฉินในกรุงโตเกียวตามที*กาํหนดไวใ้นวนัที* 21 มี.ค.นี   มติดงักล่าวเป็นการเปิดทางใหน้ายโยชิฮิเดะ ซงูะ นายกรฐัมนตรขีองญี*ปุ่ น 
เตรยีมประกาศยกเลิกมาตรการต่างๆ ในกรุงโตเกียวและสามจงัหวดัโดยรอบอย่างเป็นทางการ ซึ*งเป็นพื  นที*สดุทา้ยในญี*ปุ่ นที*ยงัอยู่ภายใตม้าตรการ
ฉกุเฉินเพื*อควบคมุโรคโควิด-19 ก่อนหนา้นี   นายซงูะไดแ้จง้ต่อรฐัสภาถึงการตดัสินใจดงักล่าว และคาดว่าจะแถลงใหป้ระชาชนรบัทราบในการแถลง
ข่าวช่วงเย็นนี  รฐับาลญี*ปุ่ นแจง้ต่อคณะผูเ้ชี*ยวชาญว่า ยอดผูติ้ดเชื  อโควิด-19 สายพนัธุเ์ดิมที*พบในญี*ปุ่ นก่อนจะนาํไปสู่การประกาศภาวะฉกุเฉินใน
ครั งแรกนั น มีจาํนวนลดลงแลว้ ซึ*งเป็นหนึ*งในเกณฑส์าํคญัที*มีผลต่อการพิจารณายกเลิกมาตรการดงักล่าว ทั งนี   ภายใตก้ารประกาศภาวะฉกุเฉิน
นั น รา้นอาหารและผบับารจ์ะตอ้งปิดใหบ้ริการภายในเวลา 20.00 น. และประชาชนตอ้งหลีกเลี*ยงการออกนอกบา้นโดยไม่จาํเป็นในเวลากลางคืน 
นอกจากนี  รฐับาลยงัไดข้อความรว่มมือจากบรษัิทใหป้ระชาชนทาํงานจากที*บา้น และจาํกดัผูเ้ขา้รว่มงานอีเวนทข์นาดใหญ่ไม่เกิน 5,000 คน 

 (-)  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานร ับเฟดตร ึงดอกเบี�ยต ํ�าถึงปี 66  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดปรบัตัวขึ  นในวนันี   โดยดัชนีหุน้บลชิูพทะยานขึ  นจนทะลุ
ระดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ขานรบัการที*ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ประกาศว่าจะยงัคงตรงึอตัราดอกเบี  ยใกลร้ะดบั 0% ไปจนถึง
สิ  นปี 2566 ขณะที*ดชันี DAX ของเยอรมนีปรบัตวัขึ  นสงูสดุเป็นประวติัการณโ์ดยไดแ้รงหนนุจากหุน้กลุ่มยานยนตที์*พุ่งขึ  น ดชันี Stoxx Europe 600 
เปิดตลาดวนันี  ที*ระดบั 425.41 จดุ เพิ*มขึ  น 0.50 จดุ หรอื +0.12% 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

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

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

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   17.4** 12.1 

วนัองัคารที* 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0** 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื*อมั*นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   76.6** 71.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื นฐานเดือนก.พ.   -2.7%** 5.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   -3.0%** 5.3% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนก.พ.   73.8%** 75.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -2.2%** 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3%** 0.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที*อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   82** 84 

วนัพธุที* 17 มี.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.พ.   1.68M** 1.88M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ*มสรา้งบา้นเดือนก.พ.   1.42M** 1.58M 

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ ามนัรายสปัดาห ์   2.4M** 13.8M 

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

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบี  ย   0.10% 0.10% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   22.5 23.1 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   704K 712K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี  นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.5% 

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

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

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

*ที*มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที* 12 มีนาคม 2021 ซึ*งอาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


