
  

                         เร ิ�มเห ็นแรงขายทาํก ําไรระยะสั�นสลับเข ้ามาบ้าง หาก
ราคาอ่อนตัวลงไม่มากและสามารถยืน เหนือแนวร ับโซน 1,724-1,717 
ดอลลารต์่อออนซ ์ได้อย่างแข ็งแกร ่ง มีโอกาสเหน็การดดีตัวกลับอ ีกคร ั�ง 
ประเมินแนวต้านบร ิเวณ 1,740-1,743  ดอลลารต์่อออนซ ์และประเมิน
แนวต้านถัดไปท ี� 1,759 ดอลลารต์่อออนซ(์ระดับสูงสุดเดอืนมี.ค.) 

24 มนีาคม 2564 

สรุป มมุมองเชิงบวกของเจา้หนา้ที�เฟดที�มีตอ่เศรษฐกิจสหรฐั หนนุใหด้ชันีดอลลารท์ะยานขึ %นทดสอบระดบัสงูสดุรอบ 4 เดือน ส่งผลกดดนัราคาทองคาํ เมื�อนาย
เจมส ์บุลลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาเซนตห์ลุยสค์าดการณว์า่ เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัอย่างรวดเรว็ในปีนี% หลงัรฐับาลสหรฐัออกนโยบาย
ดา้นการเงินและการคลงัมลูคา่มหาศาลเพื�อบรรเทาผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 โดยนายบุลลารด์คาดว่า GDP ของสหรฐัจะขยายตวั 6.5% 
ในปีนี% ส่วนอตัราวา่งงานจะลดลงสู่ระดบั 4.5% ขณะเดียวกนัคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะดีดตวัขึ %นแตะระดบั 2.5% ในปีนี% และจะยงัไม่ปรบัตวัลงมากนกัในปีหนา้ ซึ�ง
เป็นระดบัที�เฟดจะยงัคงยอมรบัได ้นอกจากนี% การทะยานขึ %นอีกครั%งของบิตคอยนเ์หนือ 56,000 ดอลลารอี์กครั%งไดล้ดทอนแรงซื %อเก็งกาํไรในตลาดทองคาํ โดย
บติคอยนพ์ุ่งขึ %นทนัทีในช่วงบา่ยวนันี% หลงัจาก อีลอน มสัก ์ซึ�งเป็น CEO ของ Tesla ไดท้วติขอ้ความวา่ สามารถซื %อ Tesla ในสหรฐัดว้ย bitcoin ไดแ้ลว้ อย่างไรก็
ดี ในระยะสั%น ราคาทองคาํผนัผวนตามกระแสข่าวที�เขา้มากระทบ จึงแนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของตลาดอย่างใกลชิ้ด แนะนาํสาํหรบัผูที้�รบัความเสี�ยงได้
สามารถหาจงัหวะเก็งกาํไรระยะสั%นได ้โดยรอจงัหวะเขา้ซื %อหากราคาย่อลงมาไม่หลดุบรเิวณแนวรบั 1,724-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และขายทาํกาํไรหากดีดตวั
ขึ %นไม่ผ่านโซน 1,740-1,743  ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

24/03/2564 15:08 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,727.17 1,728.87 1.70 0.10 

Spot Silver ($) 25.04 25.12 0.08 0.32 

เงนิบาท (฿/$) 30.99 31.05 0.06 0.18 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,500 25,450 -50.00 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 60.79 61.60 0.81 1.33 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.34 92.56 0.21 0.23 

เงนิยโูร (€/$) 1.1847  1.1816  -0.0031  -0.2600  

  ท ี�มา : Aspen 

ท ี�มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,743  1,759  1,776 

 

 



 

 

 (+) PMI ขั�นต้นช ี�การคลายล็อกดาวนม์ี.ค.ดันกิจกรรมการผลิตเยอรมันทาํสถติสิูงสุด การสาํรวจแสดงในวนันี%ว่า กิจกรรมภาคการผลิตของเยอรมนี
ปรบัขึ %นสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ในเดือนมี.ค. และภาคบริการขยายตวัหลงัหดตวั 5 เดือนติดต่อกนั ซึ�งบ่งชี %ว่า เศรษฐกิจเยอรมนัปรบัตวัไดดี้หลัง
คลายล็อกดาวนจ์ากโควิด-19 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตขั%นตน้ของ IHS Markit พุ่งแตะ 66.6 ซึ�งเป็นระดบัสงูสุดนบัตั%งแตก่ารสาํรวจเริ�ม
ขึ %นในเดือนเม.ย.1996 เทียบกับ 60.7 ในเดือนก.พ. และสูงกว่าคาดการณ์ที� 60.8 PMI ภาคบริการขั%นตน้ปรบัขึ %นสู่ระดบัสูงสุดรอบ 7 เดือนที� 50.8 จาก 
45.7 ในเดือนก.พ. ดชันี PMI รวมปรบัขึ %นสู่ระดบัสงูสดุรอบ 37 เดือน ที� 56.8 จาก 51.1 ในเดือนก.พ. 

 (-) ปธ.เฟดเซนตห์ลุยสค์าดเศรษฐกิจสหรัฐโตรวดเร ็วปีนี� มั�นใจโควิดใกล้สิ�นสุด  นายเจมส ์บุลลารด์ ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขา
เซนตห์ลุยส์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในปีนี% หลังรฐับาลสหรฐัออกนโยบายดา้นการเงินและการคลังมูลค่ามหาศาลเพื�อ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ�งช่วยกระตุน้การใชจ่้ายภาคครวัเรือน และช่วยป้องกันวิกฤตทางการเงิน นอกจากนี% การที�รฐัา
ลเร่งฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ยงัช่วยลดจาํนวนผูต้ิดเชื %อลงดว้ย นายบุลลารด์คาดว่า ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรฐัจะขยายตวั 
6.5% ในปีนี% ส่วนอตัราว่างงานจะลดลงสู่ระดบั 4.5% ขณะเดียวกนัคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะดีดตวัขึ %นแตะระดบั 2.5% "สถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี%มี
แนวโนม้ขึ %น ผมคิดว่า การระบาดน่าจะใกลส้ิ %นสุดแลว้ และหวงัว่าเราจะไปถึงจุดนั%น อย่างนอ้ยก็ในสหรฐัที�สามารถควบคุมโควิด-19 ได"้  ประธานเฟด
เซนตห์ลยุส ์คาดการณว์่า อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบั 2.5% ในปีนี% และจะยงัไม่ปรบัตวัลงมากนกัในปี 2565 ซึ�งเป็นระดบัที�เฟดจะยงัคงยอมรบัได ้เพื�อเป็น
การคงเปา้หมายเงินเฟ้อของธนาคารกลาง "หนึ�งในเปา้หมายของเฟดคือ การทาํใหอ้ตัราเงินเฟ้อของปีนี%ปรบัตวัขึ %นสอดคลอ้งกบัการคาดการณ ์และรกัษา
อตัราการเตบิโตของเงินเฟ้อเอาไวต้ามเปา้หมายของเฟดที�ระดบั 2% อย่างยั�งยืน" นายบลุลารด์กล่าว 

 (-) กูรูคาดบอนดย์ีลดส์หร ัฐ 10 ปียังไม่แตะระดับสูงสุด, อาจปรับข ึ�นได้ถ ึง 2% นายเจอรเ์รียน ทิมเมอรจ์ากบริษัท Fidelity Investments ระบุว่า 
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของสหรฐัอาจปรบัขึ %นอีก แต่อาจไม่สรา้งความเสี�ยงต่อตลาดการเงิน   "ผมคิดวา่ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาจ
ปรบัขึ %นอีกเล็กน้อย จนถึงขณะนี%ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลปรบัขึ %นสู่ประมาณ 1.75% ผมมีแบบจาํลองพันธบตัรง่ายๆที�ชี %ว่า 2% อาจเป็นขีดจาํกัด
สงูสุด"  เขาไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อความกงัวลที�ว่า การปรบัขึ %นเมื�อไม่นานมานี%ของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลและคาดการณเ์งินเฟ้ออาจส่งสญัญาณ
การซํ%ารอยภาวะ “taper tantrum” ในปี 2013 นั�นคือเมื�อผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลทะยานขึ %นแบบฉับพลนัเพราะตลาดตื�นตระหนกหลงัเฟดระบุว่า เฟ
ดวางแผนเริ�มลดโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ   เขากล่าวว่า "จนถึงขณะนี% ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลปรบัขึ %น 1.25% ครึ�งหนึ�งของระดบันั%นคือ
ผลตอบแทนที�แทจ้ริง ครึ�งหนึ�งคือเงินเฟ้อ ผมคิดว่าสาํหรบัขณะนี%นั�นเป็นสิ�งที�ยอมรบัได ้แต่ในปี 2013 ทั%งหมดนั�นคือผลตอบแทนที�แทจ้ริงที�ปรบัขึ %นเกือบ 
2.00% ใน 6 สปัดาห ์หากเราเหน็สิ�งนั%นเกิดขึ %น นั�นจะสรา้งความตื�นตระหนกครั%งใหญ่ตอ่ระบบ" 

 (-) ผลวิจัยช ี�คนหนุ่มสาวแห่ลงทุนในคร ิปโตแม้ส่วนใหญ่ร ับการขาดทุนคร ั�งใหญ่ไม่ได้  สาํนกังานกาํกับการเงินอังกฤษ (FCA) ระบุเมื�อวานนี%ว่า 
คนหนุ่มสาวที�ตอ้งการความตื�นเตน้ แห่ใชแ้อพพลิเคชั�นออนไลน์ลงทุนในสินทรพัยค์ริปโตและอัตราแลกเปลี�ยนที�มีความเสี�ยงสูง แม้ว่าส่วนใหญ่ไม่
สามารถดูดซบัการขาดทุนครั%งใหญ่ FCA ระบุว่า ผลการวิจยัแสดงว่า กลุ่มผูบ้ริโภคที�เป็นคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และมีความหลากหลายมากขึ %น เขา้ร่วมใน
การลงทนุที�มีความเสี�ยงสงู พวกเขามีแนวโนม้เป็นผูห้ญิง อายตุ ํ�ากวา่ 40 ปี และมาจากตระกลูคนผิวดาํ, เอเชีย และชนกลุ่มนอ้ยที�ใชสื้�อสงัคมออนไลนเ์พื�อ
หาคาํแนะนาํและข่าวสาร  FCA ระบวุ่า การซื %อขายทางออนไลนเ์พิ�มขึ %นเช่นกนัในช่วงโรคระบาดซึ�งทาํใหป้ระชาชนตอ้งอยู่บา้นในช่วงการล็อกดาวนห์ลาย
ครั%ง "การวิจัยพบว่า สาํหรบันักลงทุนจาํนวนมาก อารมณ์และความรูส้ึก เช่น ความตื�นเตน้ในการลงทุนและปัจจัยทางสังคม เช่น สถานะที�มาจาก
ความรูส้กึในการถือครองหุน้ในบรษัิทตา่งๆที�พวกเขาลงทนุ เป็นเหตผุลหลกัเบื %องหลงัการตดัสินใจลงทนุของพวกเขา" 

 (+/-)  กนง. มีมต ิเอกฉันท ์คงดอกเบี�ย 0.50% นายทตินนัทิn  มลัลิกะมาส เลขานกุาร คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชมุ กนง.
ในวนัที� 24 มีนาคม 2564วา่ คณะกรรมการฯมีมติเป็นเอกฉันท ์ใหค้งอตัราดอกเบี %ยนโยบายไวที้�รอ้ยละ0.50%ตอ่ปี เพื�อสนนัสนนุการฟื%นตวัของเศรษฐกิจ
ที�ยงัมีความไม่แน่นอนสงู ส่วนอตัราแลกเปลี�ยน เงินบาทเทียบกบัดอลลาร ์สรอ. เคลื�อนไหวอ่อนคา่สอดคลอ้งกบัเงินสกลุภมูิภาค คณะกรรมการฯ เหน็ควร
ใหต้ดิตามพฒันาการของตลาดการเงินและนยัตอ่การฟื%นตวัของเศรษฐกิจในระยะขา้งหนา้อย่างใกลชิ้ด รวมถงึผลกัดนัการสรา้งระบบนิเวศใหม่ของตลาด
อตัราแลกเปลี�ยน (FX ecosystem) อย่างตอ่เนื�อง 

 
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.   775K** 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   17** 14 

วนัพธุที� 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มตดิอกเบี %ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50%** 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตเบื %องตน้   66.6** 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื %องตน้   50.8** 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตเบื %องตน้   62.4** 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื %องตน้   48.8** 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตเบื %องตน้   55.0** 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื %องตน้   51.1 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื %อสินคา้คงทนเดือนก.พ.      0.7% 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตเบื %องตน้   59.6 58.6 

 
20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื %องตน้   60.1 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ%ามนัรายสปัดาห ์  
 

1.4M 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 ประมาณการครั%งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

737K 770K 

วนัศกุรที์� 26 มี.ค. ทั%งวนั 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 ้

 
 


