
 

29 March 2021 

สรุป ความแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจสหรฐัและการฉีดวคัซีนอย่างรวดเรว็เพิ มเติมต่อความน่าดงึดดูใจของดอลลาร ์สวนทางยโูรซึ งเคลื อนไหวไม่ไกลจากระดบัตํ าสดุรอบ 4 เดือนครึ งซึ ง
ทาํไวใ้นสปัดาหก่์อนหนา้ที ระดบั 1.1762 ดอลลาร ์ ทั5งนี 5 ยโูรมีแนวโนม้ปรบัตวัในเดือนมี.ค.ยํ าแย่ที สดุนบัตั5งแต่กลางปี 2019 ขณะที แผนฉีดวคัซีนที เชื องชา้ของยโุรปเกิดขึ 5นท่ามกลาง
การติดเชื 5อระลอกใหม่  ขณะที หลายประเทศในยุโรปยงัอยู่ภายใตม้าตรการล็อคดาวน ์ ส่วนทางดา้นองักฤษ แมว่้าจะมียอดผูติ้ดเชื 5อโควิด-19รายใหม่ในระดบัตํ า ขณะที อังกฤษ
องักฤษถือว่าเป็นประเทศที มีการกระจายการฉีดวคัซีนไดค่้อนขา้งเร็ว อย่างไรก็ดี นายบอริส จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีองักฤษ เรียกรอ้งใหช้าวองักฤษระมดัระวงัตนเอง หลงัยกเลิก
มาตรการล็อกดาวนแ์ละคาํสั งใหป้ระชาชนอยู่กบับา้น พรอ้มกล่าวถึงยอดผูป่้วยที เพิ มขึ 5นในหลายพื 5นที ของยโุรป และภยัคกุคามที เกิดจากไวรสัสายพนัธุใ์หม่ เป็นปัจจยัสกดัการแข็ง
ค่าของสกลุเงินปอนด ์ราคาทองคาํจึงฟื5นไดไ้ม่ไกล และเผชิญแรงขายสลบัออกมา  เบื 5องตน้ราคาเคลื อนไหวในกรอบ กรอบดา้นบนประเมินไวใ้นบริเวณ 1,736-1,745 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์หากไม่สามารถกลบัขึ 5นไปยืนได ้อาจกลบัลงมาตั5งฐานราคาบรเิวณแนวรบัดา้นล่างอีกครั5งในโซน 1,721-1,717 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไดแ้ข็งแกรง่คาดดีดตวัขึ 5นอีกครั5ง 

 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

29/03/2021 15:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,730.90 1,725.61 -5.29 -0.31 

Spot Silver ($) 25.05 24.80 -0.25 -1.00 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,590 25,620 30 0.12 

Gold Online Futures (GOM21)  1733.70 1728.70 -5.00 -0.29 

Silver Futures (SVFM21)  25.35 24.90 -0.45 -1.78 

ดชันดีอลลาร ์ 92.74 92.79 0.05 0.05 

เงนิบาท (฿/$) 31.09  31.19  0.10  0.32  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: หากไม่สามารถ break out ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,736-
1,745 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ 5นไปได ้แสดงถึงแรงซื 5อในระดบัจาํกดั เบื 5องตน้ประเมิน
แนวรบัในโซน 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไดจ้ึงจะมีแรงดีดกลบัไป
ทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั5ง 
 
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position ปิดสถานะหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,736-1,745 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้แต่หากราคาปรบัตวัลงตํ ากว่าแนวรบั 1,707 ดอลลารต์่อ
ออนซใ์หล้ดสถานะลง 
Short Position ปิดสถานะเพื อลดความเสี ยงหากราคาทองคาํย่อตัวลงมาไม่
หลุดแนวรบั 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่หากหลุดแนวดงักล่าวสามารถ
รอปิดสถานะที แนวรบัถดัไปบรเิวณ 1,707 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
Open New เนน้เก็งกาํไรระยะสั5น รอดูบริเวณแนวรบั 1,721-1,717 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไดจ้ึงพิจารณาเขา้ซื 5อ ขณะที หากราคาดีดตวัขึ 5น แนะนาํทยอยทาํ
กาํไรหากราคาไม่สามารถผ่านแนวตา้นบรเิวณ 1,736-1,745 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,717  1,707  1,693 

 1,745  1,759  1,776 



 

 

 (+) ผู้แทนการค้าสหร ัฐช ี Mยังไม่พร ้อมยกเลิกภาษีจนี แต่ยินดีเจรจา  นางแคทเธอรนี ไท่ ผูแ้ทนการคา้ของสหรฐั (USTR) เปิดเผยว่า สหรฐัยงั
ไม่พรอ้มที จะยกเลิกมาตรการเก็บภาษีนาํเขา้สินคา้จากจีนในเร็วๆ นี 5 แต่อาจจะเปิดโอกาสที จะเจรจากบัจีน   "ดิฉนัทราบดีถงึผลกระทบของภาษี
ที ภาคธุรกิจและผูบ้ริโภคตอ้งแบกรบั แมว่้าผูส้นบัสนนุการเก็บภาษีจะบอกว่าไดมี้การช่วยเหลือเพื อไม่ใหบ้ริษัทไดร้บัผลกระทบจากการแข่งขนั
ทางการคา้กับต่างชาติก็ตาม" นางไท่ใหส้มัภาษณเ์ป็นครั5งแรกหลงัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมาธิการดา้นการเงินของวฒิุสภาสหรฐัใหเ้ป็น
ผูแ้ทนการคา้คนใหม่  "ดิฉนัไดยิ้นแต่คนบอกว่า ขอใหย้กเลิกภาษีเหล่านี 5ไปเถอะ แต่ดิฉนัมองว่า การยกเลิกภาษีอาจกระทบเศรษฐกิจ เวน้แต่จะมี
การสื อสารถงึการเปลี ยนแปลงเพื อใหผู้เ้กี ยวขอ้งในระบบเศรษฐกิจไดป้รบัตวั" นางไท่กล่าว  นอกจากนี5 นางไท่ยอมรบัว่า แมม้าตรการขึ 5นภาษีจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นไปเพื อแกปั้ญหาสภาพทางการคา้ที ขาดดลุและไม่เป็นธรรม 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งแกร ่ง, เข ้าใกล้ระดับสูงสุดเท ียบยูโร  ดอลลารเ์ริ มตน้สปัดาหด์ว้ยจดุยืนแข็งแกรง่ และเขา้ใกลร้ะดบัสงูสดุเมื อเทียบกบัยโูรใน
วนันี 5 ขณะที ความระมดัระวงัของตลาดผลกัดนัใหน้กัลงทนุเขา้สู่สินทรพัยป์ลอดภยั ขณะที ความแข็งแกรง่ของเศรษฐกิจสหรฐัและการฉีดวคัซีน
อย่างรวดเร็วเพิ มเติมต่อความน่าดึงดูดใจของดอลลาร ์ยโูรปรบัลง V.W% ในตลาดเอเชีย มาที  W.WYZ[ ดอลลาร ์ไม่ไกลจากระดับตํ าสดุรอบ \ 
เดือนครึ งของสปัดาหที์ แลว้ที  W.WY]^ ดอลลาร ์และอยู่ต ํ ากว่าระดบัเคลื อนตวัเฉลี ยรอบ ^VV วนั ที ราว W.WZ]] ดอลลาร ์ยโูรมีแนวโนม้ปรบัตวัใน
เดือนนี5ย ํ าแย่ที สดุนบัตั5งแต่กลางปี ^VW_ ขณะที แผนฉีดวคัซนีที เชื องชา้ของยโุรปเกิดขึ 5นท่ามกลางการติดเชื 5อระลอกใหม่ “ยโูรยงัคงรว่งลงต่อเนื อง 
แมว่้าผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัระยะยาวสูญเสียแรงผลักดันช่วงขาขึ 5นบางส่วน” นักวิเคราะหก์ล่าว “นั นบ่งชี 5ว่า ความอ่อนแอของยูโรไดร้บั
แรงผลักดันมากขึ 5นจากความวิตกเกี ยวกับแนวโนม้การขยายตัวทางเศรษฐกิจที อ่อนแอลงในยูโรโซน ท่ามกลางยอดผูติ้ดโควิด-W_ ที เพิ มขึ 5น” 
นอกจากนี5 ความระมัดระวงัเกี ยวกับไวรสัยังดนัดอลลารข์ึ 5นเมื อเทียบกับดอลลารอ์อสเตรเลีย, นิวซีแลนด ์แลเปอนด ์และดอลลารป์รบัขึ 5นเมื อ
เทียบกบัสกลุเงินที เกี ยวขอ้งกบันํ5ามนั ขณะที การที เรอืที ขวางคลองสเุอสกลบัมาลอยไดอ้ีกครั5งผลกัดนัใหร้าคานํ5ามนัดิบปรบัลงราว W.b%   

 (+/-) นายกฯอังกฤษเตือน ประชาชนระมัดระวังตน เองจากโควิด หลังคลายล็อกดาวน ์ นายบอริส จอหน์สัน นายกรฐัมนตรีอังกฤษ 
เรยีกรอ้งใหช้าวองักฤษระมดัระวงัตนเอง หลงัยกเลิกมาตรการล็อกดาวนแ์ละคาํสั งใหป้ระชาชนอยู่กบับา้น พรอ้มกล่าวถงึยอดผูป่้วยที เพิ มขึ 5นใน
หลายพื5นที ของยโุรป และภยัคกุคามที เกิดจากไวรสัสายพนัธุใ์หม่ นายจอหน์สนัยงักล่าวดว้ยว่า รฐับาลองักฤษไดจ้ดัตั5งสาํนกังานส่งเสรมิสขุภาพ
แห่งใหม่เพื อช่วยรบัมือกบัภาวะโรคอว้น ยกระดบัสขุภาพจิตใจ และส่งเสริมการออกกาํลงักาย ซึ งตวันายจอหน์สนัเองก็ยอมรบัว่าเขาอว้นเกินไป 
หลังจากที ลม้ป่วยเนื องจากติดเชื 5อโควิด-W_ เมื อปีที แลว้ รายงานระบุว่า นับตั5งแต่วันจนัทรที์  ^_ มี.ค.เป็นตน้ไป องักฤษอนุญาตใหป้ระชาชน
รวมตวัทาํกิจกรรมการแจง้ไดส้งูสดุ ] คน และสถานที เล่นกีฬากลางแจง้ เช่น สนามเทนนิส และสนามบาสเก็ตบอล สามารถกลบัมาเปิดอีกครั5ง 
แต่ตอ้งจาํกดัการติดต่อระหว่างผูค้น ทั5งนี 5 โครงการฉีดวคัซีนขององักฤษประสบความสาํเรจ็มากที สดุแห่งหนึ งในโลก แต่ยงัมีความกงัวลเกี ยวกบั
ปริมาณวคัซีน ขณะที นายจอหน์สนัระบวุ่า "เราตอ้งระมดัระวงัตนต่อไป เนื องจากยอดผูติ้ดเชื 5อโควิดรายใหม่เพิ มขึ 5นทั วยโุรป และไวรสัสายพนัธุ์
ใหม่ที คกุคามโครงการฉีดวคัซนีของเรา" 

 (+/-) "เครดิตสวิส-โนมูระ" เสี�ยงขาดทุนหนักหลังเฮดจฟั์นดส์หร ัฐผิดนัดชาํระ Margin Call  ธนาคารเครดิตสวิส และโนมรูะ เปิดเผยใน
วนันี 5ว่า ธนาคารทั5งสองอาจเผชิญกบัการขาดทนุมลูค่ามหาศาล หลงัจากบริษัท Archegos Capital ซึ งเป็นเฮดจฟั์นดข์องสหรฐั ผิดนดัชาํระหนี5
การเพิ มเงินประกนั (Margin Call)  โนมรูะ โฮลดิ 5งส ์เปิดเผยว่า บรษัิทในเครือของโนมรูะในสหรฐัมีแนวโนม้ขาดทนุสงูถงึ ^ พนัลา้นดอลลาร ์ซึ ง
เป็นผลมาจากการทาํธุรกรรมกับลูกคา้รายหนึ งในสหรฐั โดยโนมูระไม่ไดร้ะบุชื อลูกคา้รายดังกล่าว แต่สื อรายงานในเวลาต่อมาว่าคือบริษัท 
Archegos Capital นอกจากนี5 โนมูระเปิดเผยว่า ทางบริษัทอาจจะยกเลิกแผนการออกหุน้กู ้อันเนื องมาจากสถานการณ์ดังกล่าว  ทางดา้น
เครดิตสวิสระบวุ่า การที บรษัิทเฮดจฟ้์นดข์องสหรฐัรายนี5ผิดนดัชาํระหนี5การเพิ มเงินประกนั จะส่งผลกระทบอย่างหนกัต่อผลประกอบการไตรมาส
แรกของเครดิตสวิส  ข่าวดงักล่าวส่งผลใหร้าคาหุน้โนมรูะ ดิ งลง W]% ในช่วงบา่ย และไดฉ้ดุหุน้เครดิตสวิส รว่งลง Y.\% ก่อนที ตลาดหุน้ยโุรปจะ
เปิดทาํการ  นอกจากนี5 ข่าวดงักล่าวยงัส่งผลกดดนัดชันี S&PbVV รว่งลงราว V.Z% ดว้ย 

 
      ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัMงก่อน 

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 ้

 
 

 


