
  

                      มีแ รงซ ื	อกลับเข ้ามาบ้าง แต่ห ากราคาฟื	 นตัวข ึ	น

ระดับจ ํากัดแ ละราคาไม่สามารถกลับข ึ	น ไป เห นือ แ น วต้าน โซ น 

1,699-1,717 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายสลับเข ้า

มากดดัน ให ้ราคาอ ่อ น ตัวลงอ ีกคร ั	ง โดยประเมิน แน วร ับใน โซน 

1,676-1,659 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

31 มนีาคม 2564 

สรุป นกัลงทนุมุ่งจบัตาไปที�ความเคลื�อนไหวของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอายุ 10 ปีที�พุ่งขึ %นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือนที� 1.776% เมื�อวานนี% จาก
ความหวงัที�วา่เศรษฐกิจสหรฐัจะฟื%นตวัขึ %น และคาดว่าอตัราเงินเฟ้อจะปรบัตวัขึ %นดว้ย ท่ามกลางความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนโควิด-19 และการที�รฐับาลเตรียม
ประกาศแผนใชจ่้ายดา้นโครงสรา้งพื%นฐาน ทั%งนี % ในช่วงเวลาประมาณ 4:20 PM วนัพธุตามเวลาสหรฐั (หรือตรงกบัเชา้วนัพฤหสับดีเวลา 03.20 น.ตามเวลาไทย)  
ปธน.โจ ไบเดน ของสหรฐั มีกาํหนดกล่าวสุนทรพจนเ์กี�ยวกบัวิสยัทศันท์างเศรษฐกิจสหรฐัและแผน "Build Back Better" ที�ปธน.ไบเดน เคยไดห้าเสียงไวซ้ึ�งเป็น
แผนยทุธศาสตรฟื์%นฟสูหรฐั โดยคาดวา่จะมีการเปิดเผยแผนในการจดังบลงทนุดา้นโครงสรา้งพื%นฐานครั%งใหญ่วงเงินสงูถงึ 3-4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ�งจะรวมถงึงบ
สาํหรบัสรา้งถนน สะพาน ทางรถไฟ สถานีชารจ์ยานยนตพ์ลังไฟฟ้า และเครือข่ายโทรศพัทไ์รส้าย ภายใตเ้ป้าหมายของการเปลี�ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด 
พรอ้มไปกับการเพิ�มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ แนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของดอลลารแ์ละอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐั เพื�อชี %นาํ
ทศิทางราคาทองคาํ แนะนาํสาํหรบัผูที้�รบัความเสี�ยงไดส้ามารถหาจงัหวะขายหากไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,699-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และทยอยซื%อคืนเพื�อ
ทาํกาํไรหากราคาปรบัตวัลงมาสามารถยืนเหนือแนวรบัโซน 1,676-1,759  ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
ตารางท ี4 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

31/03/2564 15:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,685.12 1,685.75 0.63 0.04 

Spot Silver ($) 23.99 24.13 0.14 0.58 

เงนิบาท (฿/$) 31.30 31.30 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,150 25,050 -100.00 -0.40 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.17 64.28 0.11 0.17 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 93.27 93.14 -0.13 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.1716  1.1746  0.0030  0.2600  

  ท ี4มา : Aspen 

ท ี4มา : Aspen 

 

 1,676  1,659  1,643 

 1,699  1,717  1,734 

 

 



 

 

 (+) จีด ีพ ีอ ังก ฤษใน  Q4/63 ข ยายตัว 1.3% ฟื	 น ตัว เร ็วก ว่าคาด  สํานักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) ของอังกฤษรายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2563 ขยายตวั 1.3% จากไตรมาส 3/2563 ซึ�งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจของอังกฤษกลับมาขยายตัวไดเ้ร็วกว่าที�

คาดการณไ์วห้ลงัไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 GDP ขององักฤษในไตรมาส 4/2563 นั%น ดีกว่าตวัเลขประมาณการก่อนหนา้นี% และ

ตวัเลขคาดการณข์องนกัเศรษฐศาสตรที์�คาดว่าจะขยายตวั 1.0% อย่างไรก็ดี ตวัเลข GDP ของทั%งปี 2563 นั%นหดตวัลง 9.8% ซึ�งต ํ�ากว่าตวัเลขประมาณ

การเบื %องที�ระบุว่าจะทรุดลง 9.9% ซึ�งเป็นการหดตวัรุนแรงที�สุดในรอบ 3 ศตวรรษ  องคก์ารเพื�อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ระบุ

วา่ เศรษฐกิจขององักฤษเผชิญกบัการรว่งลงรุนแรงที�สดุเมื�อเทียบกบัประเทศอื�นๆ ที�เป็นสมาชิกของ OECD ในปีที�ผ่านมา ยกเวน้อารเ์จนตนิาและสเปน 

 (+) ตลาดหุ้น เอ เช ียปิดเช้าลบ บอนดย์ีลดส์หร ัฐพ ุ่งกดดันตลาด ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้วนันี%ลดลง โดยไดร้บัปัจจัยลบจากอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรสหรฐัที�พุ่งขึ %นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 14 เดือน ซึ�งบดบงัปัจจยับวกจากข่าวที�จีนเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบรกิาร

เดือนมี.ค.ที�ขยายตวัแข็งแกร่ง  ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นปิดภาคเชา้ที� 29,200.21 จุด ลดลง 232.49 จุด หรือ -0.79% ส่วนดชันี HSI ตลาดหุน้

ฮ่องกงปิดภาคเชา้ที� 28,488.81 จดุ ลดลง 88.69 จดุ หรือ -0.31% ตลาดไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ที�พุ่งทะล ุ

1.77% แตะระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนเมื�อคืนนี% ทางดา้นสาํนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวนันี%ว่า ดชันีผู้จัดการฝ่ายจัดซื %อ (PMI) ภาค

บริการเดือนมี.ค.พุ่งขึ %นแตะระดบั 56.3 จากระดบั 51.4 ในเดือนก.พ. ขณะที�ดชันี PMI ภาคการผลิต พุ่งขึ %นแตะระดบั 51.9 จากระดบั 50.6 ในเดือนก.พ. 

โดยดชันีที�อยู่เหนือระดบั 50 บ่งชี %ว่า ภาคบริการของจีนมีการขยายตวั ส่วนดชันีที�อยู่ต ํ�ากว่า 50 บ่งชี %ถึงภาวะหดตวัของภาคบริการ ภาคการผลิตและภาค

บริการของจีนขยายตวัอย่างรวดเร็ว หลงัจากรฐับาลจีนประสบความสาํเรจ็ในการควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดหูนาว ซึ�งนาํไปสู่การ

ผ่อนคลายมาตรการกกัตวัและขอ้กาํหนดการตรวจหาเชื%อ ในขณะที�ประชาชนเริ�มกลบัมาใชชี้วติตามปกตอีิกครั%ง 

 (+/-) จนีเล็งตั	งตลาดหุ้นแห่งใหม่หวังดึงดูดบร ิษัทจดทะเบียนในต่างแดน  แหล่งข่าวสองรายเปิดเผยกบัสาํนกัข่าวรอยเตอรว์่า รฐับาลจีนมีแผนที�จะ

จดัตั%งตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ใหม่เพื�อดงึดดูบรษัิทที�จดทะเบียนในตลาดหุน้ต่างประเทศ รวมถงึส่งเสรมิความแข็งแกรง่ของตลาดหุน้จีนในเวทีโลก แหล่งข่าว

ทั%งสองระบวุ่า สภาแหง่รฐัของจีนมีคาํสั�งใหห้น่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยร์ะดบัสงูทาํการศกึษาหาวิธีออกแบบตลาดหลกัทรพัยโ์ดยมีเป้าหมายที�จะ

ดงึดดูบริษัทจีนที�จดทะเบียนในตลาดหุน้ต่างประเทศ เช่น ตลาดหุน้ฮ่องกง และตลาดหุน้สหรฐั รฐับาลจีนคาดหวงัว่า การดาํเนินการครั%งนี %จะช่วยดงึดูด

บริษัทยกัษ์ใหญ่ชื�อดงัอย่างบริษัทแอปเปิล อิงคแ์ละบริษัทเทสลา อิงค ์ใหม้าใชโ้อกาสนี%ในการจดัตั%งบริษัทลูกในประเทศจีน และนาํหุน้เขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหุน้แห่งใหม่นี %ดว้ยเช่นกัน แหล่งข่าวยังระบุดว้ยว่า ขณะนี%การหารือเรื�องการจดัตั%งตลาดหุน้แห่งใหม่ยงัอยู่ในขั%นแรกตน้ และยงัไม่ไดมี้การกาํหนด

กรอบเวลาหรือสถานที�ตั%ง ทั%งนี % ปัจจบุนัจีนมีตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศหลกัๆ อยู่สองแห่ง ไดแ้ก่ ตลาดหุน้เซี�ยงไฮแ้ละตลาดหุน้เซนิเจิ %น โดยมีมลูคา่ตลาด

รวมกนั 78.7 ลา้นลา้นหยวน (12 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั) 

 (+/-) ตลาดหุ้นยุโร ป เปิ ดท รงตัว ห ุ้น  Deliveroo เทร ดวัน แ ร กร ่วง 30%  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตัวในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับสูงสุดเป็น

ประวตัิการณ์ เนื�องจากนักลงทุนชะลอการซื %อขาย หลังบริษัท Deliveroo ซึ�งเป็นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารไดท้าํการเสนอขายหุน้ต่อสาธารณชนเป็นครั%งแรก 

(IPO) ในตลาดหุน้ลอนดอนแตก่ระแสตอบรบักลบัไม่ดีเท่าที�คาด โดยราคาหุน้ดิ�งวบูถึง 30% ในวนันี% ซึ�งส่งผลใหหุ้น้กลุ่มเดียวกนัในตลาดหุน้ยุโรปปรบัตวั

ลงตามไปดว้ย  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี%ที�ระดบั 430.85 จดุ เพิ�มขึ %น 0.20 จุด หรือ +0.05%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันี%ที� 

14,982.12 จดุ ลดลง 26.49 จุด หรือ -0.18% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั�งเศสเปิดตลาดวนันี%ที� 6,085.02 จดุ ลดลง 3.02 จุด หรือ -0.05%  หุน้บรษัิท 

Just Eat Takeaway และ Delivery Hero ดิ�งลง 2.7% และ 1.9% ตามลาํดบั 

 
ท ี4มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ , 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   11.1%** 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก CB   109.7** 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิต   51.9** 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการบรกิาร   56.3** 51.4 

 13.00 น. องักฤษ ประมาณการครั%งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.3%** 1.0% 

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

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   552K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   61.2 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.พ.   -3.1% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ%ามนัรายสปัดาห ์   -1.3M 1.9M 

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

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

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

 ทั%งวนั ทั%งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั%งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิต   61.5 60.8 

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

วนัศกุรที์� 2 เม.ย. ทั%งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั%งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.1% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   652K 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 ้

 
 

 


