
  

                     ห ากไม่สามารถ break out ผ่าน แ น วต้าน บร ิเวณ 

1,736-1,745 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ แ สดงถึงแ ร งซ ื-อ ใน ร ะดับจ ํากัด 

เบื-อ งต้น ประเมิน แน วร ับใน โซน  1,721-1,717 ดอ ลลารต์ ่อ ออ น ซ ์

หากยนืได้จึงจะมีแรงดีดกลับไปทดสอบแนวต้านด้านบนอีกคร ั-ง 

29 มนีาคม 2564 

สรุป ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรฐัและการฉีดวคัซีนอย่างรวดเร็วเพิ มเติมต่อความน่าดึงดูดใจของดอลลาร ์สวนทางยูโรซึ งเคลื อนไหวไม่ไกลจากระดบั
ต ํ าสุดรอบ 4 เดือนครึ งซึ งทาํไวใ้นสปัดาหก่์อนหนา้ที ระดบั 1.1762 ดอลลาร ์ ทั5งนี 5 ยูโรมีแนวโนม้ปรบัตวัในเดือนมี.ค.ยํ าแย่ที สุดนบัตั5งแต่กลางปี 2019 ขณะที 
แผนฉีดวคัซีนที เชื องชา้ของยุโรปเกิดขึ 5นท่ามกลางการติดเชื 5อระลอกใหม่  ขณะที หลายประเทศในยุโรปยังอยู่ภายใตม้าตรการล็อคดาวน ์ ส่วนทางดา้นองักฤษ 
แมว้่าจะมียอดผูต้ิดเชื 5อโควิด-19รายใหม่ในระดบัต ํ า ขณะที องักฤษองักฤษถือว่าเป็นประเทศที มีการกระจายการฉีดวคัซีนไดค้่อนขา้งเร็ว อย่างไรก็ดี นายบอริส 
จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ เรียกรอ้งใหช้าวองักฤษระมดัระวงัตนเอง หลงัยกเลิกมาตรการล็อกดาวนแ์ละคาํสั งใหป้ระชาชนอยู่กบับา้น พรอ้มกล่าวถึงยอด
ผูป่้วยที เพิ มขึ 5นในหลายพื5นที ของยุโรป และภยัคกุคามที เกิดจากไวรสัสายพนัธุใ์หม่ เป็นปัจจยัสกดัการแข็งค่าของสกุลเงินปอนด ์ราคาทองคาํจึงฟื5นไดไ้ม่ไกล 
และเผชิญแรงขายสลบัออกมา  เบื 5องตน้ราคาเคลื อนไหวในกรอบ กรอบดา้นบนประเมินไวใ้นบรเิวณ 1,736-1,745 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไม่สามารถกลบัขึ 5นไป
ยืนได ้อาจกลบัลงมาตั5งฐานราคาบรเิวณแนวรบัดา้นล่างอีกครั5งในโซน 1,721-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากยืนไดแ้ข็งแกรง่คาดดีดตวัขึ 5นอีกครั5ง 

 
 
 
ตารางท ี< 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

29/03/2564 15:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,730.90 1,725.30 -5.60 -0.32 

Spot Silver ($) 25.05 24.79 -0.26 -1.04 

เงนิบาท (฿/$) 31.09 31.19 0.10 0.32 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,550 25,500 -50.00 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.43 64.03 -0.40 -0.62 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.74 92.80 0.06 0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.1793  1.1772  -0.0021  -0.1800  

  ท ี<มา : Aspen 

ท ี<มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,745  1,759  1,776 

 

 



 

 

 (+) ผู้แทนการค้าสหร ัฐช ี -ยังไม่พร ้อมยกเลิกภาษีจนี  แต่ยินดีเจรจา  นางแคทเธอรนี ไท่ ผูแ้ทนการคา้ของสหรฐั (USTR) เปิดเผยว่า สหรฐัยงัไม่
พรอ้มที จะยกเลิกมาตรการเก็บภาษีนาํเขา้สินคา้จากจีนในเรว็ๆ นี 5 แต่อาจจะเปิดโอกาสที จะเจรจากบัจีน   "ดิฉนัทราบดีถงึผลกระทบของภาษีที ภาค
ธุรกิจและผูบ้ริโภคตอ้งแบกรบั แมว่้าผูส้นบัสนนุการเก็บภาษีจะบอกว่าไดมี้การช่วยเหลือเพื อไม่ใหบ้รษัิทไดร้บัผลกระทบจากการแข่งขนัทางการคา้
กบัต่างชาติก็ตาม" นางไท่ใหส้มัภาษณเ์ป็นครั5งแรกหลงัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมาธิการดา้นการเงินของวฒิุสภาสหรฐัใหเ้ป็นผูแ้ทนการคา้คน
ใหม่  "ดิฉันไดยิ้นแต่คนบอกว่า ขอใหย้กเลิกภาษีเหล่านี 5ไปเถอะ แต่ดิฉนัมองว่า การยกเลิกภาษีอาจกระทบเศรษฐกิจ เวน้แต่จะมีการสื อสารถึงการ
เปลี ยนแปลงเพื อใหผู้เ้กี ยวขอ้งในระบบเศรษฐกิจไดป้รบัตัว" นางไท่กล่าว  นอกจากนี5 นางไท่ยอมรบัว่า แมม้าตรการขึ 5นภาษีจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นไปเพื อแกปั้ญหาสภาพทางการคา้ที ขาดดลุและไม่เป็นธรรม 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งแกร ่ง, เข ้าใกล้ระดับสูงสุดเท ียบยูโร  ดอลลารเ์ริ มตน้สปัดาหด์ว้ยจุดยืนแข็งแกร่ง และเขา้ใกลร้ะดบัสงูสุดเมื อเทียบกับยโูรใน
วนันี 5 ขณะที ความระมดัระวงัของตลาดผลกัดนัใหน้กัลงทนุเขา้สู่สินทรพัยป์ลอดภยั ขณะที ความแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจสหรฐัและการฉีดวคัซนีอย่าง
รวดเรว็เพิ มเติมต่อความน่าดึงดดูใจของดอลลาร ์ยโูรปรบัลง 0.1% ในตลาดเอเชีย มาที  1.1783 ดอลลาร ์ไม่ไกลจากระดบัตํ าสดุรอบ 4 เดือนครึ ง
ของสปัดาหที์ แลว้ที  1.1762 ดอลลาร ์และอยู่ต ํ ากว่าระดบัเคลื อนตวัเฉลี ยรอบ 200 วนั ที ราว 1.1866 ดอลลาร ์ยโูรมีแนวโนม้ปรบัตวัในเดือนนี5ย ํ าแย่
ที สุดนับตั5งแต่กลางปี 2019 ขณะที แผนฉีดวัคซีนที เชื องชา้ของยุโรปเกิดขึ 5นท่ามกลางการติดเชื 5อระลอกใหม่ “ยูโรยังคงร่วงลงต่อเนื อง แม้ว่า
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัระยะยาวสญูเสียแรงผลกัดนัช่วงขาขึ 5นบางส่วน” นกัวิเคราะหก์ล่าว “นั นบ่งชี 5ว่า ความอ่อนแอของยโูรไดร้บัแรงผลกัดนั
มากขึ 5นจากความวิตกเกี ยวกบัแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจที อ่อนแอลงในยโูรโซน ท่ามกลางยอดผูติ้ดโควิด-19 ที เพิ มขึ 5น” นอกจากนี5 ความ
ระมัดระวังเกี ยวกับไวรสัยังดันดอลลารข์ึ 5นเมื อเทียบกับดอลลารอ์อสเตรเลีย, นิวซีแลนด ์แลเปอนด ์และดอลลารป์รบัขึ 5นเมื อเทียบกับสกุลเงินที 
เกี ยวขอ้งกบันํ5ามนั ขณะที การที เรอืที ขวางคลองสเุอสกลบัมาลอยไดอ้ีกครั5งผลกัดนัใหร้าคานํ5ามนัดิบปรบัลงราว 1.5%   

 (+/-) นายกฯอังกฤษเตือนประชาชนระมัดระวังตนเองจากโควิด หลังคลายล็อกดาวน ์นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ เรียกรอ้ง
ใหช้าวองักฤษระมดัระวงัตนเอง หลงัยกเลิกมาตรการล็อกดาวนแ์ละคาํสั งใหป้ระชาชนอยู่กบับา้น พรอ้มกล่าวถึงยอดผูป่้วยที เพิ มขึ 5นในหลายพื5นที 
ของยโุรป และภยัคกุคามที เกิดจากไวรสัสายพนัธุใ์หม่ นายจอหน์สนัยงักล่าวดว้ยว่า รฐับาลองักฤษไดจ้ดัตั5งสาํนกังานส่งเสริมสขุภาพแห่งใหม่เพื อ
ช่วยรบัมือกบัภาวะโรคอว้น ยกระดบัสขุภาพจิตใจ และส่งเสริมการออกกาํลงักาย ซึ งตวันายจอหน์สนัเองก็ยอมรบัว่าเขาอว้นเกินไป หลงัจากที ลม้
ป่วยเนื องจากติดเชื 5อโควิด-19 เมื อปีที แลว้ รายงานระบุว่า นับตั5งแต่วนัจันทรที์  29 มี.ค.เป็นตน้ไป องักฤษอนญุาตใหป้ระชาชนรวมตวัทาํกิจกรรม
การแจง้ไดสู้งสุด 6 คน และสถานที เล่นกีฬากลางแจง้ เช่น สนามเทนนิส และสนามบาสเก็ตบอล สามารถกลับมาเปิดอีกครั5ง แต่ตอ้งจาํกัดการ
ติดต่อระหว่างผูค้น ทั5งนี 5 โครงการฉีดวคัซนีขององักฤษประสบความสาํเรจ็มากที สดุแห่งหนึ งในโลก แต่ยงัมีความกงัวลเกี ยวกบัปรมิาณวคัซนี ขณะที 
นายจอหน์สนัระบวุ่า "เราตอ้งระมดัระวงัตนต่อไป เนื องจากยอดผูติ้ดเชื 5อโควิดรายใหม่เพิ มขึ 5นทั วยโุรป และไวรสัสายพนัธุใ์หม่ที คกุคามโครงการฉีด
วคัซนีของเรา" 

 (+/-) "เครดิตสวิส-โนมูระ" เสี<ยงขาดทนุหนักหลังเฮดจฟั์นดส์หร ัฐผิดนัดชาํระ Margin Call  ธนาคารเครดิตสวิส และโนมรูะ เปิดเผยในวนันี 5ว่า 
ธนาคารทั5งสองอาจเผชิญกบัการขาดทนุมลูค่ามหาศาล หลงัจากบรษัิท Archegos Capital ซึ งเป็นเฮดจฟั์นดข์องสหรฐั ผิดนดัชาํระหนี5การเพิ มเงิน
ประกนั (Margin Call)  โนมรูะ โฮลดิ 5งส ์เปิดเผยว่า บรษัิทในเครือของโนมรูะในสหรฐัมีแนวโนม้ขาดทนุสงูถึง 2 พันลา้นดอลลาร ์ซึ งเป็นผลมาจาก
การทาํธุรกรรมกับลูกคา้รายหนึ งในสหรฐั โดยโนมรูะไม่ไดร้ะบุชื อลกูคา้รายดังกล่าว แต่สื อรายงานในเวลาต่อมาว่าคือบริษัท Archegos Capital 
นอกจากนี5 โนมรูะเปิดเผยว่า ทางบริษัทอาจจะยกเลิกแผนการออกหุน้กู ้อนัเนื องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว  ทางดา้นเครดิตสวิสระบุว่า การที 
บริษัทเฮดจฟ้์นดข์องสหรฐัรายนี5ผิดนดัชาํระหนี5การเพิ มเงินประกนั จะส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อผลประกอบการไตรมาสแรกของเครดิตสวิส  ข่าว
ดงักล่าวส่งผลใหร้าคาหุน้โนมรูะ ดิ งลง 16% ในช่วงบ่าย และไดฉ้ดุหุน้เครดิตสวิส ร่วงลง 7.4% ก่อนที ตลาดหุน้ยโุรปจะเปิดทาํการ  นอกจากนี5 ข่าว
ดงักล่าวยงัส่งผลกดดนัดชันี S&P500 รว่งลงราว 0.8% ดว้ย 

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

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทรที์  29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที  30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.2% 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื อมั นผูบ้รโิภค จาก CB   96.0 91.3 

วนัพธุที  31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการบรกิาร   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั5งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   557K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที รอปิดการขายเดือนก.พ.   -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ5ามนัรายสปัดาห ์   - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที  1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั5งวนั ทั5งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั5งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 5อ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์  2 เม.ย. ทั5งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั5งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี ยตอ่ชั วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที มีการประกาศออกมา 
*ที มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที  26 มีนาคม 2021 ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


