
  

                      ราคาขยับข ึ
นเข ้าใกล้แนวต้าน 1,743 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์หากราคาข ึ
นไปยืนได้มีแนวโน้มข ึ
นทดสอบแนวต้านถัดไป 

1,759 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากราคาทองคาํติดโซนดังกล่าวหร ือ

ยืน ไม่ได้ คาด เห ็น การ ย่อ ตัวลงมาอ ีกคร ั
ง ป ร ะเมิน แ น วร ับไว้ท ี/ 

1,717-1,707 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ 

23 มนีาคม 2564 

สรุป เกิดความไม่แน่ใจเกี�ยวกับแผนการที�แอสตรา้เซนเนกา้เตรียมขออนมุัติใชว้คัซีนเป็นกรณีฉุกเฉินในอีกไม่กี�สัปดาหข์า้งหนา้  หลงัจาก สถาบนัภูมิแพแ้ละ
โรคติดต่อแห่งชาติสหรฐั (NIAID) เปิดเผยว่า บริษัทแอสตรา้เซนเนกา้ขององักฤษอาจใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 
ซึ�งทาํการทดลองเป็นวงกวา้งในสหรฐั โดย NIAID ระบวุา่ "คณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูความปลอดภยั (DSMB) ไดแ้สดงความกงัวลวา่ แอสตรา้เซนเนกา้อาจ
รวมเอาขอ้มลูเก่าจากการทดลองในครัAงนัAนมาดว้ย ซึ�งอาจเป็นการใหข้อ้มลูดา้นประสิทธิภาพที�ไม่สมบูรณ"์ พรอ้มเรียกรอ้งให ้AstraZeneca ร่วมมือกบั DSMB 
ในการตรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกบัประสิทธิภาพวคัซีน และสรา้งความมั�นใจว่าจะมีการเผยแพร่ขอ้มลูที�ถูกตอ้ง และเป็นขอ้มลูปัจจุบนัเพื�อใหส้าธารณชนไดท้ราบ
โดยเรว็ สถานการณด์งักล่าวกระตุน้แรงซื Aอทองคาํ อย่างไรก็ดี ทศิทางราคาทองคาํคืนนีA อาจอยู่ที�ผลการ  testimony ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั ตอ่คณะกรรมาธิการบรกิารการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรในวนันีA เวลา 21.00 น.ตามเวลาไทย   
 
 
 
 
ตารางท ี/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

23/03/2564 15:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,739.12 1,737.49 -1.63 -0.09 

Spot Silver ($) 25.74 25.50 -0.24 -0.93 

เงนิบาท (฿/$) 30.87 30.92 0.05 0.16 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,350 25,450 100.00 0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.62 63.90 -0.72 -1.11 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.79 91.98 0.19 0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.1933  1.1900  -0.0033  -0.2800  

  ท ี/มา : Aspen 

ท ี/มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,743  1,759  1,776 

 

 



 

 

 (+) สถาบนัภมูิแพแ้ละโรคติดต่อแหง่ชาติสหร ัฐ สถาบนัภมิูแพแ้ละโรคติดต่อแห่งชาติสหรฐั (NIAID) เปิดเผยในวนันี Aว่า บรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้

ของอังกฤษอาจใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นเกี�ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ�งทาํการทดลองเป็นวงกวา้งในสหรฐั ซึ�งความเห็น

ดงักล่าวและนบัเป็นผลกระทบล่าสดุที�เกิดขึ Aนกับวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ แอสตรา้เซนเนกา้ไดชี้ Aแจงเมื�อวานนีAว่า วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ที�

พฒันารว่มกบัมหาวิทยาลยัอ็อกซฟ์อรด์นัAน มีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัโรคโควิด-19 แบบแสดงอาการ ในการทดลองกบัคนจาํนวนมากทัAงในสหรฐั

, ชิลี และเปรู "คณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูความปลอดภัย (DSMB) ไดแ้สดงความกังวลว่า แอสตรา้เซนเนกา้อาจรวมเอาขอ้มลูเก่าจากการ

ทดลองในครัAงนัAนมาดว้ย ซึ�งอาจเป็นการใหข้อ้มลูดา้นประสิทธิภาพที�ไม่สมบูรณ"์ NIAID ระบุโดยอา้งอิงขอ้มลูจาก DSMB "เราขอใหแ้อสตรา้เซน

เนกา้รว่มมือกบั DSMB ในการตรวจสอบขอ้มลูเกี�ยวกบัประสิทธิภาพวคัซีน และสรา้งความมั�นใจว่าจะมีการเผยแพรข่อ้มลูที�ถกูตอ้ง และเป็นขอ้มลู

ปัจจบุนัเพื�อใหส้าธารณชนไดท้ราบโดยเร็ว" NIAID เปิดเผยเพิ�มเติม ความเห็นของ NIAID ทาํใหเ้กิดความไม่แน่ใจเกี�ยวกบัแผนการที�แอสตรา้เซน

เนกา้เตรียมขออนมุติัใชว้คัซีนเป็นกรณีฉกุเฉินในอีกไม่กี�สปัดาหข์า้งหนา้ ทัAงนี A หลงัจากที�คณะกรรมการ DSMB ไดต้รวจสอบขอ้มลูแลว้ สาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐั จะเป็นผูพิ้จารณาอนมุติัและออกคาํแนะนาํในการใชว้คัซีน

ในสหรฐัต่อไป 

 (+) ห ุ้นจีนร ่วงขณะการควํ/าบาตรของชาติตะวันตกถ่วงตลาด หุน้จีนปรบัลงในวนันี A ขณะที�การควํ�าบาตรของชาติตะวนัตกต่อจีนบั�นทอนความ

ตอ้งการสินทรพัยเ์สี�ยง ขณะที�ความวิตกที�ยังคงอยู่เกี�ยวกับการคุมเขม้นโยบายยังคงถ่วงตลาดอย่างต่อเนื�อง     ดัชนีเซี�ยงไฮค้อมโพสิตปิดที� 

3,411.51 ลบ 31.93 จดุหรือ -0.93% ดัชนี CSI300 ปิดที� 5,009.25 ลบ 47.91 จดุหรือ -0.95%  สหรฐั, สหภาพยุโรป (EU), อังกฤษ และแคนาดา 

ควํ�าบาตรเจา้หนา้ที�จีนเมื�อวานนีAฐานละเมิดสิทธิมนษุยชนในซนิเจียง และจีนตอบโตก้ลบัทนัทีดว้ยการออกมาตรการลงโทษในวงกวา้งต่อ EU 

 (-) ECB เตือนโครงการฉ ีดวัคซนีโควิดล่าช ้าอาจกระทบแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน นางครสิติน ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยโุรป (ECB) 

เปิดเผยว่า แนวโนม้เศรษฐกิจของยโูรโซนเผชิญกบัความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิวฒันาการของโรคโควิด-19 ที�แพรร่ะบาด และความเรว็ของโครงการฉีด

วคัซนีป้องกนัโรคดงักล่าว นางลาการด์กล่าวว่า "แนวโนม้เศรษฐกิจในระยะใกลเ้ผชิญกบัความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ�งกบัการแพรร่ะบาดของ

โรคโควิด-19 และความเรว็ของโครงการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโรค" นางลาการด์กล่าวเสรมิว่า "เรายงัคงเตรยีมพรอ้มที�จะปรบัเครื�องมือทัAงหมดของเราตาม

สมควรเพื�อใหม้ั�นใจว่าภาวะเงินเฟ้อจะเป็นไปตามเป้าหมายของเราในลักษณะที�ยั�งยืนซึ�งสอดคลอ้งกบัความมุ่งมั�นของเราที�มีต่อความสมมาตร" 

ทัAงนี A ECB มีมติคงอตัราดอกเบี Aยนโยบายและวงเงินในการซื Aอพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) ในการประชมุนโยบายการเงินเมื�อ

วนัที� 11 มี.ค.ที�ผ่านมา ขณะที� ECB ยงัคงจบัตาภาวะเศรษฐกิจในภมิูภาคที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

 (+/-)  ผู้เช ี/ยวชาญคาดบิตคอยนอ์าจทะยานสู่ 300,000 ดอลลารแ์ต่เตือนจะตกต ํ/าหลายปีหลังฟองสบูแ่ตก นายบอ็บบ ีลี ผูร้่วมก่อตัAงและ

อดีตซีอีโอของ BTCC ซึ�งเป็นตลาดซื Aอขายคริปโตระบุว่า บิตคอยนอ์าจแตะ 300,000 ดอลลารภ์ายในสิ Aนปีนี A โดยบิตคอยน์อาจทะยานสูงถึง 

300,000 ดอลลารใ์นตลาดช่วงขาขึ Aนปัจจุบนัโดยอิงตามรูปแบบในอดีต  อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่า ฟองสบู่จะแตกหลังแตะระดับสูงสุด และบิต

คอยนอ์าจปรบัลงหลายปี เขากล่าวว่า "วงจรตลาดช่วงขาขึ Aนของบิตคอยนเ์กิดขึ Aนทกุๆ 4 ปี และนี�คือครัAงใหญ่ ผมคิดว่า บติคอยนอ์าจปรบัขึ Aนเหนือ 

100,000 ดอลลารใ์นฤดรูอ้นนีA" เขาระบวุ่า "วงจรตลาดช่วงขาขึ AนครัAงใหญ่" 2 ครัAงปรากฏขึ Aนในช่วง 8 ปีที�ผ่านมา โดยบง่ชี Aว่า ครัAงล่าสดุคือในปี 2017 

เมื�อราคาบติคอยนท์ะยานสู่เกือบ 20,000 ดอลลารภ์ายในสิ Aนปีจากประมาณ 1,000 ดอลลารใ์นช่วงก่อนหนา้ของปีนัAน 

 
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.   6.22M** 6.69M 

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

- - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.พ.  
 

872K 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์  
 

15 14 

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

0.50% 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Aองตน้  
 

60.8 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Aองตน้  
 

46.4 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Aองตน้  
 

57.9 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Aองตน้  
 

46.1 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Aองตน้  
 

55.0 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Aองตน้  
 

50.7 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื Aอสินคา้คงทนเดือนก.พ.     
 

0.9% 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการผลิตเบื Aองตน้  
 

59.6 58.6 

 
20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Aอ (PMI) ภาคการบรกิารเบื Aองตน้  

 

60.1 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํAามนัรายสปัดาห ์  
 

- 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 ประมาณการครัAงสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

737K 770K 

วนัศกุรที์� 26 มี.ค. ทัAงวนั 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 ้

 
 


