
  

                         ราคาแ กว่งตัวออกด้านข้าง  หากราคาสามารถทรง
ตัวร ักษาระดับไว้ได้เหนือแนวร ับโซน 1,724-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์มี
แนวโน้มดดีข ึ(นอ ีกคร ั(ง โดยกรอบแนวต้านด้านบนประเมินไว้โซนบร ิเวณ 
1,737-1,743  ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์ แ ละป ระเมินแ น วต้าน สําคัญซ ึ0งเ ป็ น
ระดับสูงสุดของเดอืนมี.ค.บร ิเวณ 1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์

25 มนีาคม 2564 

สรุป กองกาํลังสหรฐัประจาํภาคพื�นอินโดแปซิฟิก ออกมาประณามการที เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลใกลญี้ ปุ่ นในช่วงเชา้วนันี� ว่าเป็นภัยคกุคามต่อ
ประเทศเพื อนบา้น แมปั้จจยัดงักล่าวช่วยหนนุราคาทองคาํไว ้แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร ์สกัดช่วงบวกของราคาทองคาํ ทั�งนี � ดชันีดอลลารอ์ยู่ไม่ไกลจาก
ระดบัสูงสุดรอบ 4 เดือน ขณะที ยูโรยงัอ่อนแอ แมว้า่นายกรฐัมนตรีองัเกลา แมรเ์คิล ของเยอรมนี ยกเลิกแผนล็อกดาวนใ์นช่วงเทศกาลอีสเตอรซ์ึ งจะตรงกบัวนัที  
1-5 เม.ย. แต่ก็แทบไม่ไดส้รา้งความเชื อมั นแนวโนม้เศรษฐกิจเยอรมนั แต่กลบัสรา้งความไม่พอใจต่อการจัดการของนายกฯแมรเ์คิลต่อโรคระบาด นอกจากนี� 
ฝรั งเศสประกาศว่าอาจขยายมาตรการจาํกดัเศรษฐกิจในอีก 3 ภูมิภาค ซึ งเป็นการเพิ มรายการพื�นที ที มีความเสี ยงสงูที รวมถึงกรุงปารีส ขณะที นายกาเบรียล อตั
ทาล โฆษกรฐับาลฝรั งเศสระบุว่า สถานการณ์โควิดเลวรา้ยลงทุกหนแห่งในประเทศ ส่งผลใหเ้มื อราคาทองคาํปรบัตวัขึ �น ยังเห็นแรงขายสลบัออกมา  แนะนาํ
ลงทนุในกรอบ รอจงัหวะซื �อบริเวณแนวรบั 1,724-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์และทยอยขายทาํกาํไรหากราคาขึ �นทดสอบแนวตา้นโซน 1,737-1,743 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์พรอ้มตดัขาดทนุหากราคาไม่เป็นไปตามคาดการณ ์
 
 
 
ตารางท ี0 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

25/03/2564 16:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,734.10 1,732.17 -1.93 -0.11 

Spot Silver ($) 25.08 24.91 -0.17 -0.68 

เงนิบาท (฿/$) 31.00 31.06 0.06 0.19 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,450 25,550 100 0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.14 63.32 -0.82 -1.28 

ดชันดีอลลาร ์ 92.58 92.68 0.10 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.1811 1.1808 0.00 -0.03 

  ท ี0มา : Aspen 

ท ี0มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,743  1,759  1,776 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (+) เฟซบุ๊กเผยแฮกเกอรจ์ ีนสร ้างบัญชีปลอม หวังล้วงข ้อมูลชาวมุสลิมอุยกูร  ์ เฟซบุ๊กเปิดเผยว่า กลุ่มแฮกเกอรจี์นไดส้รา้งบญัชีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กปลอม
ขึ �นมาเพื อพยายามหลอกล่อใหช้นกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมอุยกรูใ์นซินเจียงคลิกเขา้ไปที ลิงกซ์ึ งไม่ปลอดภยั  เฟซบุ๊กอธิบายถึงการกระทาํดงักล่าววา่เป็น "การ
โจมตีที มีเป้าหมายชัดเจนมาก" โดยกลุ่มแฮกเกอรไ์ดส้รา้งตัวตนปลอมขึ �นมาบนเฟซบุ๊กเพื อติดต่อกับชาวมุสลิมอุยกูรด์ว้ยการแสดงตวัเป็นนักข่าว, 
นกัศกึษา และผูส้นบัสนนุดา้นสิทธิมนษุยชนเพื อหลอกล่อใหเ้ป้าหมายดงักล่าวคลิกลิงกซ์ึ งจะนาํไปสู่เวบ็ไซตที์ ประสงคร์า้ย และอาจแฮกขอ้มลูในโทรศพัท์
ของชาวอุยกูร ์ เฟซบุ๊กระบุว่า มีชาวมุสลิมอุยกูรไ์ม่ถึง 500 รายที ตกเป็นเป้าหมาย อย่างไรก็ดี การโจมตีส่วนใหญ่เกิดขึ �นบนเว็บไซตแ์ละบริการต่างๆ ซึ ง
ไม่ใช่บนเฟซบุ๊กโดยตรง ทางดา้นผูบ้รหิารของเฟซบุ๊กเปิดเผยวา่ ยงัไม่สามารถระบถุงึผลกระทบโดยรวมที ตามมาจากการกระทาํดงักล่าว 

 (+) สหร ัฐช ี(เกาหลีเหนือยิงข ีปนาวุธเป็นภัยคุกคามประเทศเพ ื0อนบ้าน-ประชาคมโลก  กองกาํลงัสหรฐัประจาํภาคพื�นอินโดแปซิฟิกเปิดเผยว่า การ
ที เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุตกลงสู่ทะเลใกลญี้ ปุ่ นในช่วงเชา้วนันี� เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื อนบา้น  "เราจะจับตาดสูถานการณ์ต่อไป และหารืออย่าง
ใกล้ชิดกับพันธมิตรของเรา การกระทาํดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงภัยคุกคามที โครงการอาวุธผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือมีต่อประเทศเพื อนบา้นและ
ประชาคมโลก" กองกาํลงัสหรฐัฯระบใุนแถลงการณ ์พรอ้มกล่าววา่ สหรฐัยงัคงมุ่งมั นที จะปกปอ้งญี ปุ่ นและเกาหลีใต ้ สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ เกาหลี
เหนือไดยิ้งขีปนาวุธ 2 ลูกในช่วงเชา้วนันี� ขณที นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญี ปุ่ นไดเ้รียกประชุมสภาความมั นคงแห่งชาติเพื อหารือเกี ยวกับแนว
ทางการรบัมือกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว พรอ้มกบัสั งการใหเ้จา้หนา้ที ที เกี ยวขอ้งเร่งรวบรวมขอ้มลูเกี ยวกบัการยิงขีปนาวธุครั�งล่าสุดของเกาหลีเหนือ  ความ
เคลื อนไหวดงักล่าวมีขึ �นหลงัจากเกาหลีเหนือไดยิ้งทดสอบขีปนาวธุพิสยัใกลใ้นช่วงสุดสปัดาหที์ ผ่านมา ขณะที สหรฐัออกมาระบุวา่การกระทาํของเกาหลี
เหนือเป็นกิจกรรมทางดา้นการทหารตามปกติ และพรอ้มที จะเปิดเจรจากับเกาหลีเหนือ  เจา้หนา้ที ระดบัอาวโุสของสหรฐัเปิดเผยว่า คณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กาํลังทบทวนในขั�นสุดทา้ยเกี ยวกบันโยบายของสหรฐัที มีต่อเกาหลีเหนือ โดยคณะที ปรกึษาดา้นความมั นคงของสหรฐั, ญี ปุ่ น 
และเกาหลีใตจ้ะประชมุกนัในสปัดาหห์นา้ที สหรฐั เพื อรว่มกนัทบทวนนโยบายดงักล่าว 

 (-) ดอลลารแ์ตะระดับสูงสุดรอบ 4 เดือนเท ียบยูโรขณะสหรัฐร ับมือโควิด-19 ได้ด ีกว่ายุโรป ดอลลารแ์ตะระดบัสูงสุดครั�งใหม่รอบ 4 เดือนเมื อ
เทียบกบัยูโรในวนันี� ขณะที การรบัมือต่อโรคระบาดในสหรฐัยงัคงแซงหนา้ยุโรปซึ งเผชิญอุปสรรคจากการล็อกดาวนต์่อเนื องและความล่าชา้ในการฉีด
วคัซีน  ดอลลารย์งัคงแข็งแกร่งขึ �นในวงกวา้งหลงัการทะยานขึ �น 2 วนั ท่ามกลางความวิตกตั�งแต่การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ในยุโรปและแนวโนม้
การขึ �นภาษีในสหรฐัไปจนถึงแนวโนม้เงินเฟ้อ แมว้่าเยอรมนีไดพ้ลิกเปลี ยนจากการเรียกรอ้งใหมี้การล็อกดาวนเ์ขม้งวดขึ �นในช่วงอีสเตอร ์แต่ก็แทบไม่ได้
สรา้งความเชื อมั นในแนวโนม้เศรษฐกิจเยอรมนั แต่กลบัสรา้งความไม่พอใจต่อการจดัการของนายกรฐัมนตรีองัเกลา แมรเ์คิลต่อโรคระบาด  “จุดอ่อนใน
ยโุรปยงัคงอยู่ที การฉีดวคัซีน ท่ามกลางการเพิ มขึ �นของยอดผูต้ิดเชื �อรายใหม่และการคมุเขม้มาตรการจาํกดั ซึ งอาจจะหมายความว่า การปรบัตวัเร็วขึ �นที 
คาดไวใ้นไตรมาส 2 อาจจาํเป็นตอ้งชา้ลงอีก 1 ไตรมาส” นกัวิเคราะหก์ล่าว ยูโรอยู่ใกลร้ะดบัต ํ าสุดรอบ 4 เดือนที  1.1809 ดอลลารข์องในช่วงแรกที ตลาด
เอเชีย ขณะที ดชันีดอลลารอ์ยู่ต ํ ากวา่ระดบัสงูสดุรอบ 4 เดือนที  92.617 ของเมื อคืนนี�เล็กนอ้ย 

 (-) ฝร ั0งเศสอาจขยายมาตรการจาํกัดโควิด-19 ในอ ีก 3 พ ื(นท ี0 เมื อวานนี�รฐับาลฝรั งเศสระบุว่า ฝรั งเศสอาจขยายมาตรการจาํกัดโควิด-19 ในอีก 3 
ภูมิภาค ซึ งรวมถึงภูมิภาคโรน ซึ งมีเมืองลียงเป็นเมืองเอก ซึ งเป็นการเพิ มรายการพื�นที ที มีความเสี ยงสูงที รวมถึงกรุงปารีส ซึ งการควบคุมเขม้งวดยิ งขึ �น 
นายกาเบรียล อตัทาล โฆษกรฐับาลฝรั งเศสระบวุ่า สถานการณโ์ควิด-19 เลวรา้ยลงทกุหนแหง่ในประเทศ และเป็นเรื องสาํคญัที ประชาชนจาํนวนมากขึ �น
ในฝรั งเศสตอ้งทาํงานจากที บา้นเพื อควบคุมการแพร่กระจายของเชื�อไวรสัดงักล่าว  เมื อสปัดาหที์ ผ่านมา ฝรั งเศสออกมาตรการล็อกดาวนห์นึ งเดือนใน
กรุงปารีสและหลายพื�นที ทางภาคเหนือของประเทศ หลงัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ที ชะลอตวัและการแพรก่ระจายของเชื�อโควิด-19 กลายพนัธุที์ แพร่
เชื �อง่ายขึ �นทาํใหป้ระธานาธิบดีแอมมานแูอล มาครงตอ้งเปลี ยนแปลงแนวทาง  

 (-)  "มูด ี(ส "์ช ี(ต ุรกีปลดผู้ว่าฯธนาคารกลางส่งผลลบต่อความน่าเช ื0อถือ  วนันี�มดีู �ส ์ซึ งเป็นสถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื อถือระบุว่า การปลดผูว้่าการ
ธนาคารกลางตรุกีเป็นปัจจยัลบต่อความน่าเชื อถือสาํหรบัการระดมทนุของธนาคารต่างๆเนื องจากการดาํเนินการดงักล่าวบั นทอนความเชื อมั นของนัก
ลงทนุ ซึ งจาํกดัการเขา้ถึงการระดมทนุในตลาดของธนาคารเหล่านั�น มดีู �สร์ะบุว่า "เมื อปราศจากความน่าเชื อถือของธนาคารกลาง การเขา้ถึงตลาดของ
ธนาคารต่างๆมีแนวโน้มมีตน้ทุนสูงขึ �นอีกครั�งและจาํกัดไวที้ เพียงการกูยื้มร่วมระยะสั�น" มูดี �ส์ระบุดว้ยว่า ความเสี ยงลดน้อยลงระดับหนึ ง เนื องจาก
ธนาคารตรุกีมีสภาพคล่องสกลุเงินตา่งชาตเิพียงพอและโดยทั วไปแลว้ลดการพึ งพาการระดมทนุในตลาดนบัตั�งแต่วกิฤตการณค์า่เงินในปี 2018 

ท ี0มา : 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   57.9** 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   56.8** 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.พ.   -1.1%** 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   59.0** 58.6 

 
20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   60.0** 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   1.9M** 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 ์  
 

727K 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 ้

 
 


