
  

                     ร าคาท อ งคําดีดตัวกลับข ึ�น ไปพ ยายามท ดสอ บ

แนวต้าน 1,747-1,759 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่ไม่สามารถยนืได้อาจ

เกิดการอ ่อนตวัลงเพ ื,อสะสมกาํลัง  ประเมินแนวร ับท ี, 1,717 -1,707 

ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากราคาสามารถยนืได้ น่าจะมีแรงซ ื�อเก็งกาํไร

กลับเข ้ามาอ ีกคร ั�ง 

22 มนีาคม 2564 

สรุป คณะทาํงานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดใ้ชก้ฎหมาย ช่วยสนับสนุนดา้นต่างๆ แก่ผู้ผลิตวคัซีนภายใตก้ฎหมายการผลิตเพื.อการป้องกัน (Defense 
Production Act: DPA) ผ่านการจดัสรรงบประมาณวงเงิน 105 ลา้นดอลลาร ์เพื.อช่วยใหบ้ริษัทเมอรค์ แอนด ์โค สามารถดาํเนินการผลิตวคัซีนของจอหน์สัน 
แอนด ์จอหน์สนั และเรง่จดัส่งวตัถดุบิที.ใชใ้นการผลิตใหบ้รษัิทยาของสหรฐั ซึ.งไดแ้ก่ ไฟเซอร-์บอิอนเทค, โมเดอรน์า และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั เพื.อเร่งกาํลงั
การผลิตและฉีดวคัซีนใหเ้พิ.มมากขึ Lน สรา้งความหวงัวา่เศรษฐกิจสหรฐัมีโอกาสฟืLนตวัไดเ้รว็กวา่ประเทศอื.นๆ มมุมองดงักล่าวหนนุสกลุเงินดอลลาร ์จนสรา้งแรง
กดดนัตอ่ราคาทองคาํ อย่างไรก็ตาม ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคของสหรฐั (CDC) รายงาน ยอดผูต้ดิเชื Lอไวรสัโควดิ-19 ชนิดกลายพนัธุป์รบัตวัเพิ.มสงูขึ Lน โดยมี 
5 สายพันธุที์.น่าวิตกกงัวล เพราะทาํใหผู้ป่้วยเขา้โรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเพิ.มขึ Lน แนะนาํใหร้อจงัหวะเขา้ซื Lอเพื.อเก็งกาํไรระยะสัLน บริเวณแนวรบั 1,727-1,717 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,707 ดอลลารต์่อออนซ)์ ทัLงนี L ระยะสัLนหากราคาทองคาํขึ Lนทดสอบแนวตา้น 1,747-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์นกั
ลงทนุที.มีทองคาํในมือ อาจขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น เพราะหากไม่สามารถผ่านไปไดอ้าจเหน็การย่อตวัลงไปบรเิวณแนวรบัอีกครัLง  
 
 
 
ตารางท ี, 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

22/03/2564 16:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,744.86 1,730.50 -14.36 -0.82 

Spot Silver ($) 26.23 25.49 -0.74 -2.82 

เงนิบาท (฿/$) 30.81 30.92 0.11 0.36 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,350 -50 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.51 64.34 -0.17 -0.26 

ดชันดีอลลาร ์ 91.74 91.94 0.19 0.21 

เงนิยโูร (€/$) 1.1945 1.1903 0.00 -0.35 

  ท ี,มา : Aspen 

ท ี,มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,759  1,776  1,787 

 

 



 

 

 (+) "มูดี �ส"์ปร ับเพ ิ,มคาดการณจ์ีดีพ ีอ ินเดียโต CD% ในปี DGDC จาก H%   Moody’s Analytics  ระบวุ่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดี
พี) ของอินเดียมีแนวโนม้เติบโต Z[% ในปี [][Z ในการประเมินก่อนหนา้นี Lเมื.อเดือนพ.ย.ปีที.ผ่านมา Moody’s Analytics คาดว่า จีดีพีของอินเดียจะ
เติบโต _% ในปีปฏิทินดงักล่าว  Moody’s Analytics ระบวุ่า แนวโนม้ระยะใกลส้าํหรบัเศรษฐกิจอินเดียดีขึ Lน แต่การระบาดระลอกสองของโควิด-Z_ 
เป็นปัจจัยเสี.ยงที.สาํคัญต่อการฟืLนตัว  "แนวโนม้ระยะใกลข้องอินเดียดีขึ Lนหลังไตรมาสเดือนธ.ค.ที.แข็งแกร่งกว่าความคาดหมาย เมื.อจีดีพีเติบโต 
].c% จากปีก่อนหนา้ หลงัหดตวั d.e% ในไตรมาสเดือนก.ย.  อปุสงคภ์ายในประเทศและต่างประเทศฟืLนตวันบัตัLงแต่การผ่อนปรนมาตรการจาํกดั 
ซึ.งนาํไปสู่ผลผลิตภาคการผลิตที.ดีขึ Lนในช่วงไม่กี.เดือนที.ผ่านมา" 

 (-) ปธ.เฟดร ิชมอนดเ์ช ื,อ เศรษฐกิจสหร ัฐใกล้ฟื� น  ย ํ�าร ัฐบาลต้องเร ่งช ่วยเหลือปชช. นายโธมัส บารกิ์น ประธานเฟดสาขาริชมอนดไ์ดแ้สดง
ความเชื.อมั.นว่า เศรษฐกิจสหรฐัใกลจ้ะฟืLนตัวจากวิกฤตโควิด-Z_ แลว้ แมแ้รงงานบางส่วนอาจยังตอ้งเผชิญกบัความเสี.ยงอยู่ "ขณะนีLสหรฐัไดเ้ริ.ม
ดาํเนินการฉีดวัคซีนแลว้ และอัตราการพบผูติ้ดเชื Lอรายใหม่และจาํนวนผูเ้ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลก็ลดลง คาดว่าเงินออมส่วนเกินของ
ประชาชน ประกอบกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากฝั. งรฐับาล น่าจะช่วยกระตุน้การใชจ่้ายของผูบ้รโิภคใหก้ลบัมาคึกคกัอีกครัLง หลงัจากมีการฉีด
วคัซีนและสภาพอากาศเริ.มอบอุ่นขึ Lนแลว้" นายบารกิ์นกล่าวในที.ประชมุสถาบนัวิจยัเครดิต สวิสในประเด็นการลงทุนในภมิูภาคเอเชีย "เมื.อไดร้บั
ปัจจยัสนบัสนนุเช่นนีL เศรษฐกิจสหรฐัจงึสามารถฟืLนตวัจนเขา้ใกลร้ะดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-Z_" นายบารกิ์นระบ ุขณะเดียวกนัคาด
ว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัวงเงิน Z._ ลา้นลา้นดอลลารจ์ะช่วยเพิ.มรายไดแ้ละเงินออมของภาคครวัเรอืน ซึ.งจะบรรเทาผลกระทบจากการ
สญูเสียการจา้งงาน "ผมคาดหวงัว่า เศรษฐกิจสหรฐัใกลจ้ะฟืLนตวัจากวิกฤตโควิด-Z_ แลว้" นายบารกิ์นกล่าว 

 (-) นักลงท ุนจบัตาอุปสงคพ์นัธบตัรหลังเฟดยุตกิารผ่อนปรนด้านกฎระเบยีบ   นกัลงทนุจะจบัตาอปุสงคส์าํหรบัหลกัทรพัยร์ฐับาลสหรฐัอย่าง
ใกลชิ้ดในช่วงหลายเดือนขา้งหนา้ หลงัจากที.ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปฏิเสธที.จะขยายการผ่อนปรนดา้นกฎระเบยีบที.บงัคบัใชใ้นช่วงโรคระบาด
สาํหรบัธนาคารรายใหญ่ของสหรฐั ซึ.งหมายความว่า ธนาคารเหล่านัLนอาจจาํเป็นตอ้งเพิ.มเงินทนุต่อการถือครองพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัและเงินฝาก
กบัธนาคารกลาง นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุบางส่วนกงัวลว่าธนาคารอาจจาํเป็นตอ้งลดการซื Lอพนัธบตัร, ขายสินทรพัย ์และ/หรือลดการปล่อยเงินกู้
ในตลาดระดมทนุขา้มคืนที.สนับสนุนโดยพันธบตัรเนื.องจากการเพิ.มขึ Lนที.ไม่เคยมีมาก่อนในทนุสาํรอง เสี.ยงที.จะกดดนัใหธ้นาคารบางแห่งเขา้ใกล้
ขีดจาํกดัอตัราส่วนทางการเงินของธนาคารเหล่านัLน หากเป็นเช่นนัLน นั.นอาจจะเพิ.มแรงกดดันมากขึ Lนต่อตลาดซึ.งเผชิญการปรบัขึ Lนอย่างมากของ
อตัราดอกเบี LLยอยู่แลว้ ท่ามกลางแรงเทขายที.กระตุน้โดยคาดการณถ์งึการฟืLนตวัทางเศรษฐกิจที.รวดเร็วขึ Lนและเงินเฟ้อที.เพิ.มขึ Lน นายเกนนาดีย ์โกลด์
เบริก์ นกักลยทุธอ์ตัราดอกเบี Lยของบรษัิท TD Securities ในนิวยอรก์ระบวุ่า "เป็นไปไดว่้าธนาคารจะไม่สามารถสนบัสนนุตลาดในช่วงที.ตอ้งการมาก
ที.สดุเมื.อเกิดความผนัผวนอย่างสงู และนั.นคือปัญหาใหญ่ ซึ.งช่วงเวลาแห่งความผนัผวนอาจผนัผวนมากขึ Lน"  

 (-) "Morgan Stanley"ช ี �บอนดย์ีลดส์หร ัฐปร ับข ึ �นสมเหตุสมผลขณะความเช ื,อมั,นในศก.เพ ิ,ม   นายจิม แครอน ผูจ้ดัการพอรต์ฟอลิโอพนัธบตัร
โลกของ Morgan Stanley ระบุว่า การปรบัขึ Lนของผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ Z] ปีของสหรฐัเป็นสิ.งที.สมเหตุสมผล และสะทอ้นถึงความ
เชื.อมั.นที.เพิ.มมากขึ Lนในแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐั การปรบัขึ Lนเมื.อไม่นานมานีLในผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลไม่ไดบ้่งชี Lถึงการตึงตัวขึ Lนของภาวะ
การเงิน เขากล่าวว่า "วิถีที.ผมมองคือผลตอบแทนพนัธบตัรอาย ุZ] ปีเคลื.อนตวัที.ประมาณ Z,75%, Z.d% ผมคิดว่านี.เป็นระดบัที.สมเหตสุมผลซึ.งเป็น
จดุที.เราคาดการณถ์ึงการปรบัฐานบางส่วน" โดยเขาอา้งอิงถึงประเด็นที.ว่า ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลมีแนวโนม้จะยงัคงอยู่ภายในช่วงแคบ โดย
จะไม่ปรบัขึ Lนมากนกัหรอืเปลี.ยนทิศทางมากนกั  นายไมเคิล สเปนเซอร ์หวัหนา้นกัเศรษฐศาสตรแ์ละหวัหนา้ฝ่ายวิจยัเอเชีย-แปซฟิิกของ Deutsche 
Bank แสดงทศันะเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า เป็น "เรื.องปกติอย่างยิ.งที.ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลระยะยาวจะปรบัขึ Lน" "ทุกคนมีทศันะบวกต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจสหรฐัในวงกวา้ง เราคาดการณว่์าเศรษฐกิจจะเติบโต d.e% ในปีนี L" 

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

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์. 22 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks  
 

- - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.  
 

6.55M 6.69M 

วนัองัคารที. 23 มี.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.พ.  
 

880K 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์  
 

14 14 

วนัพธุที. 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มตดิอกเบี Lยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)  
 

0.50% 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Lองตน้  
 

60.8 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Lองตน้  
 

46.4 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Lองตน้  
 

57.9 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Lองตน้  
 

46.1 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Lองตน้  
 

55.0 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Lองตน้  
 

50.7 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั.งซื Lอสินคา้คงทนเดือนก.พ.     
 

0.9% 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Lองตน้  
 

59.6 58.6 

 
20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Lองตน้  

 

60.1 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํLามนัรายสปัดาห ์  
 

- 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

วนัพฤหสับดีที. 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 วนัที. 1 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครัLงสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

737K 770K 

วนัศกุรที์. 26 มี.ค. ทัLงวนั ยโุรป Euro Summit  
 

- - 

 วนัที. 2 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีค่าใชจ่้ายเพื.อการบรโิภคส่วนบุคคล(Core PCE)  
 

0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การบรโิภคส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-6.9% 10.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื.อมั.นผูบ้รโิภคจากUoM  
 

83.6 83.0 

 
21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM  

 

- 3.1% 

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

*ที.มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที. 19 มีนาคม 2021 ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


