
 

30 March 2021 

สรุป ผลการศกึษาสถานการณจ์รงิในการฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19เป็นไปในเชิงบวก  โดยการศกึษาในสหรฐั พบว่า วคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 ที-พฒันาโดยบรษัิท Pfizer รว่มกบั BioNTech และ
โดยบริษัท Moderna ลดความเสี-ยงของการตดิเชืDอ 80% ในช่วง 2 สปัดาหข์ึ Dนไปหลงัการฉีดวคัซีนเข็มแรกจากทัDงหมดสองเข็ม  ขณะที- "ไบเดน" ปธน.สหรฐั ใหค้าํมั-นชาวอเมริกนัวยัผูใ้หญ่ 
90% จะไดฉี้ดวคัซีนภายใน 19 เม.ย. และจะจดัตัDงศนูยฉี์ดวคัซีนอยู่ใกลบ้า้นของพวกเขาภายในรศัมี 5 ไมล ์(8 กิโลเมตร) ภายในช่วงเวลาดงักลา่วดว้ยเช่นกัน ปัจจยัดงักลา่วกระตุน้แรงขาย
ทองคาํ  นอกจากนีD ทาํเนียบขาว ยืนยนัว่า "ไบเดน" เตรียมเปิดเผยรายละเอียดแผนโครงสรา้งพืDนฐานซึ-งมีวงเงินสงูถึง 3 - 4 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนัพธุนีDตามเวลาสหรฐั  อย่างไรก็ดี แผนการ
ดงักลา่วมีแนวโนม้จะรวมถึงการขึ DนภาษีครัDงใหญ่เพื-อนาํเงินไปใชจ่้ายสาํหรบัโครงการดา้นเศรษฐกิจระยะยาว จงึแนะนาํตดิตามความเคลื-อนไหวของตลาด ตอบรบัแผนดงักลา่วอย่างใกลชิ้ด  
สาํหรบัวนันีDแนะนาํตดิตามการเปิดเผยราคาบา้นจาก S&P/CS และดชันีความเชื-อมั-นผูบ้รโิภคจาก CB ของสหรฐั  แนะนาํแบ่งขายหากราคาดีดตวัขึ Dนไม่ผ่านบรเิวณแนวตา้น 1,709-1,721 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์และหากรบัความเสี-ยงไดไ้ม่มากอาจทยอยเขา้ซื Dอคืนเพื-อทาํกาํไรบางสว่นเมื-อราคาย่อตวัลงไม่หลดุแนวรบัโซน 1,687 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

30/03/2021 15:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,712.03 1,698.98 -13.05 -0.76 

Spot Silver ($) 24.63 24.46 -0.17 -0.69 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,610 25,280 -330 -1.29 

Gold Online Futures (GOM21)  1728.20 1702.30 -25.90 -1.50 

Silver Futures (SVFM21)  24.97 24.61 -0.36 -1.44 

ดชันดีอลลาร ์ 92.91 93.14 0.23 0.25 

เงนิบาท (฿/$) 31.20  31.22  0.03  0.08  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม  Gold Spot: ระหว่างวันราคาทิ Dงตัวลงแรงและสรา้งระดับต ํ-าสุดใหม่
จากวนัก่อนหนา้ หากยงัไม่สามารถกลับขึ Dนไปยืนเหนือบริเวณแนวตา้น 1,709-
1,721 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ราคาอาจย่อตวัลงสู่แนวรบัโซน 1,687 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์
กลยุทธ ์Gold Futures: 
Long Position ใหข้ายทาํกาํไรหากราคาทองคาํยังไม่สามารถยืนเหนือ 1,709-
1,721 ดอลลารต์่อออนซ ์และใหเ้ขา้ซื Dอเก็งกาํไรระยะสัDนถา้ราคาทองคาํไม่หลุด
แนวรบับรเิวณ 1,687 ดอลลารต์อ่ออนซแ์ตห่ากหลดุใหช้ะลอการซื Dอออกไป 
Short Position หากราคาทองคาํย่อตัวลงมาไม่หลุดโซน 1,687 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์แนะนาํปิดสถานะทาํกาํไร แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าว ใหเ้ลื-อนไปปิด
สถานะทาํกาํไรบรเิวณแนวรบัถดัไป 
Open New  เปิดสถานะขายบริเวณแนวตา้น 1,709-1,721 ดอลลารต์่อออนซ ์
(ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,736 ดอลลารต์่อออนซ)์ และเขา้ซื Dอคืนเพื-อทาํกาํไร
บริเวณแนวรบัโซน 1,687 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนไม่อยู่ใหช้ะลอการเขา้ซื Dอคืน
ไปยงัโซนแนวรบัถดัไป 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,687  1,676  1,659 

 1,709  1,721  1,736 



 

 

 (-) ผลศึกษาจากสถานการณจ์ร ิงช ี Qวัคซนี"Pfizer","Moderna"มีประสิทธ ิภาพสูงหลังฉ ีดเข ็มแรก ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของ

สหรฐัเปิดเผยผลการวิจยัล่าสดุซึ-งระบวุ่า วคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ที-พฒันาโดยบรษัิทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์านัDน สามารถลดความเสี-ยงติดเชื Dอ

ไดถ้ึง 90% ในระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 สปัดาหห์ลงัจากที-ไดร้บัวคัซีน  CDC ระบวุ่า ประสิทธิภาพของวคัซีนของทัDงสองบรษัิทซึ-งอยู่ในระดบัสงูนัDน 

ไดร้บัการพิสจูนใ์นสภาพการทาํงานจรงิของเจา้หนา้ที-สาธารณสขุและผูป้ฏิบติังานที-มีความเสี-ยงต่อการติดเชื Dอไวรสัโควิด-19 มากกว่าประชาชน

ทั-วไประหว่างการปฏิบติัหนา้ที- โดยงานวิจยันี Dรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ขา้ร่วมกว่า 4 พนัรายในพืDนที- 6 รฐัระหว่างกลางเดือนธ.ค.ถงึกลางเดือนมี.ค.  

ผลการวิจยัชี Dว่า ความเสี-ยงที-จะติดเชื Dอไวรสัโควิด-19 ของผูที้-ไดร้บัวคัซนีครบทัDงสองโดส ลดลงถงึ 90% ในช่วง 2 สปัดาหห์รอืมากกว่านัDนหลงัจาก

ไดร้บัการฉีดวคัซีน ขณะที-การไดร้บัวคัซีนจาํนวน 1 โดส ไม่ว่าจะเป็นวคัซีนของบริษัทใด ก็จะทาํใหค้วามเสี-ยงติดเชื Dอลดลงไปถึง 80% ในช่วง 2 

สปัดาหห์ลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซีน  ทัDงนี D CDC ระบวุ่า ขอ้มลูที-ไดจ้ากการวิจยัครัDงใหม่นี D สอดคลอ้งกบัผลการทดลองทางคลินิกขัDนสดุทา้ยของ

วคัซีนของไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์า ซึ-งมีขึ Dนก่อนที-หน่วยงานกาํกับดูแลของสหรฐัจะอนุมัติใหใ้ชว้คัซีนดังกล่าวไดเ้ป็นกรณีฉุกเฉินเมื-อเดือนธ.ค. 

2563 

 (-) "ไบเดน" ให ้คาํมั�นชาวอเมร ิก ันวัยผู้ใหญ่ 90% จะได้ฉ ีดวัคซ ีนภายใน 19 เม.ย. ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเปิดเผยที-ทาํเนียบ

ขาวว่า 90% ของชาวอเมริกนัที-มีอายตุัDงแต่ 18 ปีขึ Dนไปจะสามารถเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ไดภ้ายในวนัที- 19 เม.ย.นี D และ 90% 

ของชาวอเมรกินัจะมีศนูยฉี์ดวคัซีนอยู่ใกลบ้า้นของพวกเขาภายในรศัมี 5 ไมล ์(8 กิโลเมตร) ภายในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ยเช่นกนั พรอ้มกบัเตือน

ว่า มีแนวโนม้ที-สหรฐัจะเผชิญกบัการแพรร่ะบาดเพิ-มขึ Dนอีก ปธน.ไบเดนกล่าวว่า เขาเห็นพฤติกรรมที-ประมาทเลินเล่อของประชาชนบางกลุ่มทาง

โทรทศันเ์มื-อไม่กี-สปัดาหที์-ผ่านมา โดยอาจหมายถงึเป็นกลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัที-ออกไปท่องเที-ยวในวนัหยดุช่วงฤดใูบไมผ้ลิในไมอามี ซึ-งอาจ

ทาํใหจ้าํนวนผูติ้ดเชื Dอเพิ-มขึ Dนในอีกไม่กี-วนัขา้งหนา้นี D ทัDงนี D ปธน.ไบเดนไดก้าํชบัใหบ้รรดาผูน้าํทอ้งถิ-นนาํมาตรการบงัคบัใหป้ระชาชนสวมหนา้กาก

อนามยักลบัมาใชอ้ย่างเครง่ครดัอีกครัDง 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับความหวังเศรษฐกิจฟืQ นตัว ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัขึ Dนใกลร้ะดบัสงูสดุเป็นประวติัการณใ์นวนันี D โดย

ความหวงัของนกัลงทนุที-ว่าเศรษฐกิจจะฟืDนตวัไดอ้ย่างแข็งแกรง่นัDน ช่วยบดบงัความวิตกกงัวลจากการที-ธนาคารเครดิตสวิสเปิดเผยเมื-อวานนีDว่า 

ทางธนาคารอาจเผชิญการขาดทุนมูลค่ามหาศาล หลังจากบริษัท Archegos Capital ซึ-งเป็นเฮดจ์ฟันด์ของสหรัฐผิดนัดชาํระในการเพิ-ม

หลักประกันการกูยื้มเงิน  ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวันนี Dที-ระดับ 428.14 จุด เพิ-มขึ Dน 0.53 จุด หรือ +0.12% ดัชนี DAX ตลาดหุ้น

เยอรมนีเปิดตลาดวันนี Dที- 14,897.66 จุด เพิ-มขึ Dน 79.94 จดุ หรือ +0.54% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั-งเศสเปิดตลาดวันนี Dที- 6,044.54 จุด 

เพิ-มขึ Dน 29.03 จดุ หรอื +0.48% หุน้ธนาคารเครดิตสวิส ดีดตวัขึ Dน 0.8% หลงัจากดิ-งลงเกือบ 14% เมื-อวานนีD ขณะที-หุน้ดอยซ ์แบงก ์พุ่งขึ Dน 1.7% 

 (-) "ไบเดน"เตร ียมเผยรายละเอ ียดแผนโครงสร ้างพ ืQนฐาน 3 ล้านล้านดอลลารพ์ ุธนี Q    เมื-อวานนีDทาํเนียบขาวยืนยนัว่า ประธานาธิบดีโจ 

ไบเดนของสหรฐัจะเผยรายละเอียดในวนัพธุตามเวลาทอ้งถิ-นเกี-ยวกบัวิธีจดัการกบัแผนวงเงิน 3 - 4 ลา้นลา้นดอลลารข์องเขาเพื-อรองรบัต่อความ

จาํเป็นดา้นโครงสรา้งพื Dนฐานของอเมริกา ซึ-งเป็นขอ้เสนอที-มีแนวโนม้จะรวมถึงการขึ Dนภาษีซึ-งเปิดเผยเป็นครัDงแรกขณะหาเดินสายหาเสียง

เลือกตัDง ปธน.ไบเดนจะเผยแผนดงักล่าวซึ-งตัDงเปา้ปรบัปรุงถนนและสะพาน รวมทัDงรบัมือกบัการเปลี-ยนแปลงดา้นสภาพอากาศและประเด็นดา้น

นโยบายภายในประเทศ เช่น ความเท่าเทียมทางรายได ้โดยจะเปิดเผยแผนดงักล่าวในเมืองพิตตส์เบิรก์ รฐัเพนซิลเวเนีย นางเจน ซาคี โฆษก

ทาํเนียบขาวระบวุ่า "ท่านประธานาธิบดีวางแผนจะปรบัปรุงโครงสรา้งพื Dนฐานของประเทศเรา..และเขามีแผนที-จะใชจ่้ายเพื-อสิ-งนัDน" 

 
      ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์และ efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัQงก่อน 

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

วนัองัคารที- 30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.4% 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื-อมั-นผูบ้รโิภค จาก CB   96.9 91.3 

วนัพธุที- 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการบรกิาร   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครัDงสดุทา้ย 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 Dอ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

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

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํDามนัรายสปัดาห ์   - 1.9M 

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

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

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทัDงวนั ทัDงหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัDงแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

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

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

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

 ทัDงวนั 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 ้

 
 

 


