
 

 

 

 

   

1,719  1,707  1,693 

 1,744  1,759  1,776 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้วนัองัคารที�ตลาดเอเชียแกวง่ตวัในกรอบแคบระหวา่ง 1,729.10 - 1,734.92 ดอลลารต์อ่ออนซ ์การปรบัตวัขึ +นของราคาทองคาํเป็นไปอย่างจาํกัด 
ถกูกดดนัจากดชันีดอลลารร์กัษาแรงบวกเล็กนอ้ยจากตน้สปัดาหใ์นวนันี +  ขณะที�นกัลงทนุในตลาดระมดัระวงัก่อนการประชมุของของธนาคารกลางตา่งๆ นาํโดยการประชมุ
ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที� 16-17 มี.ค.นี +  ซึ�งนกัลงทนุสว่นใหญ่ประเมินวา่ เจา้หนา้ที�กาํหนดนโยบายของเฟด มีแนวโนม้ปรบัเพิ�มคาดการณเ์ศรษฐกิจ(GDP)ว่า
จะปรบัตวัในอตัราเรว็ที�สดุในรอบหลายทศวรรษในปี 2564 จากโครงการฉีดวคัซีนโควิด-19 ที�ดาํเนินไปอยา่งรวดเรว็บวกรวมกับแผนเยียวยาเศรษฐกิจสหรฐัรอบใหมว่งเงิน 
1.9 ลา้นลา้นดอลลารซ์ึ�งไดร้บัการอนมุตัิเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ซึ�งนอกจากจะหนนุใหด้อลลารแ์ข็งคา่แลว้ ยงัหนนุแรงซื +อสินทรพัยเ์สี�ยง สะทอ้นไดจ้ากตลาดหุน้เอเชียเปิดแดน
บวกในวนันี + ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดพุง่ขึ +นทาํนิวไฮติดตอ่กนัเป็นวนัที� 6 เมื�อคืนที�ผ่านมา สง่ผลใหมี้แรงขายทองคาํสลบัออกมาเป็นระยะเมื�อราคา
ปรบัตวัขึ +น  สาํหรบัวนันี +แนะนาํติดตามการเปิดเผย ตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  อาทิ  ยอดคา้ปลีก, อตัราการใชก้าํลงัการผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรม, สต็อกสินคา้คงคลงั
ภาคธุรกิจ และดชันีตลาดที�อยู่อาศยัโดย NAHB  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํปรบัตวัลงมาพอเขา้ใกลโ้ซนแนวรบั 1,721-1,719 ดอลลารต์่อออนซ ์
อาจมีแรงดีดกลบัสั+นๆ เบื +องตน้อาจตอ้งระวงัแรงขายกลบัลงมาอีกครั+งหากราคายงัไม่มีแรงซื +อมากพอหรอืมีปัจจยัใหม่มาดนัราคาขึ +น โดยประเมินแนวตา้นที� 1,740-1,744 
ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์รอจงัหวะการเปิดสถานะซื +อ โดยอาจใชบ้รเิวณ 1,721-1,719 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และตดัขาดทนุหากหลดุ 1,707 ดอลลารต์่อออนซล์งมา 
และสาํหรบันกัลงทนุที�ถือสถานะซื +ออยู ่แนะนาํทยอยแบง่ปิดสถานะทาํกาํไรโซนราคา 1,740-1,744 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ +นไป 
 

                     ความแ ข ็งแกร ่งข องราคาท องคําและแรงซ ื อ น้อ ย 
รอจังหวะการอ ่อนตัวลงของราคาค่อยเข ้าซ ื อหร ือราคาทองคําไม่
สามารถยนื 1,740-1,744  ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ให ้แบ่งทองคาํออก
ขายเพ ื1อทาํกาํไรบางส่วน แต่หากผ่านได้ให ้ชะลอการขายออกไป 
 

 

16 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
16/03/2564 11:12 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,731.30 1,733.60 2.30 0.13 

Spot Silver ($) 26.20 26.20 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 30.74 30.69 -0.05 -0.16 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,150 25,200 50 0.20 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.74 68.33 -0.41 -0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 91.81 91.82 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1926 1.1935 0.00 0.08 

ที1มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งแกร ่งขณะซ ื อขายระมัดระวังก่อนประชุมเฟด ดอลลารร์กัษาแรงบวกเล็กนอ้ยจากตน้สปัดาหใ์นวนันี+ ขณะที�นกัลงทนุในตลาดเงิน
ระมัดระวังก่อนการประชุมของของธนาคารกลางต่างๆ นาํโดยการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในช่วงต่อไปของวนันี+ตามเวลาทอ้งถิ�น  
ดอลลารอ์ยู่ต ํ�ากว่าระดบัสูงสุดนับตั+งแต่เดือนมิ.ย.เพียงเล็กนอ้ย เมื�อเทียบกบัเยน และอยู่ที�ราว 1.19 ดอลลารต์่อยูโรในการซื +อขายที�ซบเซา ธนาคาร
กลางญี�ปุ่ นและธนาคารกลางองักฤษมีกาํหนดประชุมในสปัดาหนี์+เช่นกนั  บิตคอยนก์ลบัมาที�ราว 55,000 ดอลลาร ์หลงัจากที�รว่งลงจากระดบัสูงสุด
ตลอดกาลของช่วงสุดสปัดาหใ์กล ้62,000 ดอลลาร ์ดอลลารมี์แนวโนม้แข็งแกร่ง แมว้่าผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัลงจากระดบัสูงสุดในรอบ
กวา่ 1 ปีก่อนการประชุมเฟด  เจา้หนา้ที�กาํหนดนโยบายอาจจะไม่เปลี�ยนแปลงนโยบายการเงิน แมค้าดว่าจะแสดงคาดการณถ์งึการขยายตวัที�รวดเร็ว
ของเศรษฐกิจในปี 2021 หลงัการฉีดวคัซีนโควิด-19 ที�เรว็ขึ +น และแผนเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารที์�กระจายสู่ผูจ่้ายภาษี  จุดสนใจ
จะอยู่ที�คาํกล่าวใดๆเกี�ยวกบัการพุ่งขึ +นของผลตอบแทนพนัธบตัรที�เกิดจากคาดการณ์ที�ว่า การขยายตวัของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที�ปรบัตวัเร็วขึ +นจะ
กระตุน้ให้เจ้าหน้าที�เฟดดาํเนินการเร็วกว่าที�พวกเขาได้ส่งสัญญาณไวจ้นถึงขณะนี+ในการปรบันโยบายสู่ภาวะปกติ  ยูโรทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ที� 
1.19255 ดอลลาร ์โดยอยู่ต ํ�ากว่า 1.20 ดอลลารน์บัตั+งแตว่นัที� 5 มี.ค. การฉีดวคัซีนในยุโรปถูกยบัยั+งโดยการระงบัการใชว้คัซีน AstraZeneca PLC ใน
เยอรมนี, ฝรั�งเศส และประเทศอื�นๆ ทา่มกลางความวติกเกี�ยวกบัผลขา้งเคียงรุนแรงที�เป็นไปได ้

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ขานรับดาวโจนสท์าํนิวไฮวันท ี1 6  ตลาดหุน้เอเชียเปิดแดนบวกในวนันี+ ตามทศิทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�
ปิดพุ่งขึ +นทาํนิวไฮตดิตอ่กนัเป็นวนัที� 6 เมื�อคืนนี+ หลงัไดแ้รงหนนุจากการที�นกัลงทนุเขา้ซื +อหุน้กลุ่มที�คาดวา่จะไดป้ระโยชนจ์ากการฟื+นตวัของเศรษฐกิจ 
ซึ�งรวมถึงหุน้กลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจโรงแรม ขณะที�นกัลงทนุจับตาการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที� 16-17 
มี.ค.นี+ ดัชนี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวันนี+ที�  3,424.65 จุด เพิ�มขึ +น 4.70 จุด หรือ +0.14%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวันนี+ที� 
29,770.39 จดุ เพิ�มขึ +น 3.42 จดุ หรือ +0.1% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี+ที� 29,036.82 จดุ เพิ�มขึ +น 203.06 จดุ หรือ +0.70% 

 (+/-) ‘อ ินเดีย’ เล็งกวาดล้างคร ิปโตเคอร เ์รนซ ี งัดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ให ้เวลา 6 เดือนขายท ิ งท ั งหมด แหล่งข่าวจากเจา้หนา้ที�อาวโุสระดบัสูง
รายหนึ�งของรฐับาลอินเดีย ระบวุา่รฐับาลอินเดียเตรียมจะเสนอมาตรการสั�งแบนคริปโตเคอรเ์รนซี และจะจดับทลงโทษดว้ยการสั�งปรบัคนในประเทศที�
ละเมิดกฎหมายดงักล่าว รายงานระบุว่าคาํสั�งแบนและบทลงโทษหา้มใชส้กุลเงินดิจิทลันี+ครอบคลมุทกุรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นการซื +อขาย ถือครอง และ
การขุด โดยแหล่งข่าวอาวโุสรายนี+ระบอีุกวา่กฎหมายดงักล่าวจะใหเ้วลาผ่อนผนับทลงโทษ 6 เดือน ซึ�งจะบงัคบัใหช้าวอินเดียตอ้งเทขายเหรียญครปิโต
ของตนทั+งหมดภายในช่วงเวลาดงักล่าว มาตรการแบนพรอ้มบทลงโทษครั+งนี +สอดคลอ้งกบัท่าทีของรฐับาลอินเดียที�เคยกล่าวออกมาก่อนหนา้นี+ว่าจะ
จดัการแบนคริปโตทั+งหลาย เช่น บิตคอยน ์ควบคู่ไปกบัการเดินหนา้สรา้งกรอบการทาํงานเพื�อจดัทาํสกุลเงินดิจิทลักลางของประเทศ ทั+งนี + แหล่งข่าว
ระบชุดัวา่มีความเป็นไปไดอ้ย่างมากที�รฐับาลของนายกรฐัมนตรีนเรนทรา โมดี แหง่อินเดีย จะอนมุตัิรบัรองคาํสั�งแบนใหเ้ป็นกฎหมายออกมาใช ้ทาํให้
อินเดียกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจชั+นนาํของโลกประเทศแรกที�มีกฎหมายระบุใหส้กุลเงินดิจิทลัเป็นสกุลเงินที�ผิดกฎหมายชาติแรกของโลก เพราะ
แมแ้ตจี่น ที�มีคาํสั�งแบนการขุดและการซื +อขายก็ยงัไม่มีบทลงโทษตอ่ผูที้�มีครปิโตเคอรเ์รนซีไวใ้นครอบครอง นอกเหนือจากคาํสั�งบทลงโทษดว้ยการจ่าย
คา่ปรบัแลว้ แหล่งข่าวปฏิเสธที�จะกล่าววา่คาํสั�งลงโทษนี+จะมีคาํสั�งจาํคกุรว่มดว้ยหรือไม่ โดยระบแุต่เพียงวา่รฐับาลกาํลงัอยู่ในระหวา่งการตดัสินใจขั+น
สดุทา้ย  

 (+/-) นัก เศรษฐศาสตร ์คาดเฟ ดอ าจเผยคาดการณ์เช ิงบวกมากข ึ นแ ต่จะไม่เปลี1ยนนโยบายในประชุมสัปดาห ์นี    คาดว่าในสัปดาห์นี +
เจา้หนา้ที�กาํหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะเติบโตในปี 2021 ที�อตัราเร็วที�สุดในรอบหลายทศวรรษ 
ในขณะที�การว่างงานลดลงและเงินเฟ้อสูงขึ +น ขณะที�โครงการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ดาํเนินไปเร็วขึ +นและรฐับาลสหรฐัจดัสรรมาตรการเยียวยา
วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารแ์ก่ภาคครวัเรือน  แต่นักลงทนุที�คาดว่าคาดการณ์เชิงบวกมากขึ +นจะหมายถึงการเปลี�ยนแปลงนโยบายการเงินใดๆเมื�อ
คณะกรรมการกาํหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) สิ +นสดุการประชมุ 2 วนัในวนัพธุตามเวลาทอ้งถิ�น จะมีแนวโนม้ผิดหวงั  นายโรเบอรโ์ต เพอรลี์ 
นกัเศรษฐศาสตรข์องบริษัท Cornerstone Macro ระบุว่า "FOMC จะไม่ดาํเนินการตามคาดการณข์องตลาดเกี�ยวกบัการคมุเขม้นโยบายก่อนกาํหนด
และเรว็ขึ +น และจะยํ+าจุดยืนนโยบายของเฟดว่าจะยงัเป็นไปในเชิงผ่อนคลายสาํหรบัอนาคตอนัใกล ้โดยพื+นฐานแลว้ไม่ควรคาดการณว์่าแนวโนม้ของ 
FOMC จะเปลี�ยนแปลงมากนกั” 

ท ี1มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั งก่อน 

วนัจนัทรที์� 15 มี.ค. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   35.1%** 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   33.8%** 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนก.พ.   35.0%** 2.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   17.4** 12.1 

วนัองัคารที� 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   72.0 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0 71.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื+นฐานเดือนก.พ.   0.2% 5.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   -0.5% 5.3% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนก.พ.   75.6% 75.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3% 0.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   84 84 

วนัพธุที� 17 มี.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.พ.   1.72M 1.88M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนก.พ.   1.56M 1.58M 

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ+ามนัรายสปัดาห ์   - 13.8M 

วนัพฤหสับดีที� 18 มี.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี +ยนโยบาย (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบี +ย   -0.10% -0.10% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   23.9 23.1 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   700K 712K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี +นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.5% 

วนัศกุรที์� 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี +ยนโยบายของบีโอเจ(BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.8% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 12 มีนาคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


