
 

 

 

 

   

1,719  1,707  1,693 

 1,744  1,759  1,776 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ค่อยๆปรบัตวัขึ �นจากแรงซื �อเก็งกาํไร แต่คาดนกัลงทนุมุ่งจับตาไปที$ผลการประชมุ FED ในคืนนี � โดยช่วง 01.00 น. จะมีการเปิดเผยมติดอกเบี �ย คาดคงไว้
ตามเดิมคือ 0.00-0.25% แต่ที$น่าสนใจคือ การประชมุรอบนี �จะมีการเปิดเผย Economic Projections (คาดการณ ์GDP, อตัราการว่างงานและอตัราเงินเฟ้อ) โดยรวมตลาดคาดว่า
เฟดจะมองบวกกบัเศรษฐกิจสหรฐัมากขึ �น ดว้ยขอ้มลูเศรษฐกิจที$ผ่านมาพบว่ามีการฟื�นตวัขึ �นค่อนขา้งเรว็จากการกลบัมาดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการระบาดของโควิด-
19ที$ชะลอตวัลง บวกกบัการเร่งฉีดวคัซีน และการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่ จึงคาดว่าเฟดจะปรบัเพิ$มคาดการณ ์GDP ในปีนี �และปีถดัไป และปรบัลดคาดการณอ์ตัรา
การว่างงานลง ส่วนเงินเฟ้ออาจคงคาดการณห์รือปรบัเพิ$มเพียงเล็กนอ้ย ซึ$งแนวโนม้  Economic Projections รอบนี �คาดเป็น Sentiment เชิงลบกบัทองคาํ อย่างไรก็ดี เชื$อว่าราคา
ทองคาํ price in คาดการณข์า้งตน้ไปบางส่วนแลว้   แต่สิ$งสาํคญัที$แนะนาํจับตา คือ คาดการณอ์ตัราดอกเบี �ยฉบบัใหม่ของเจา้หนา้ที$เฟด หรือที$เรียกว่า "Dot Plot" ซึ$งจะบ่งชี �ไดว่้า 
เจา้หนา้ที$เฟดมีแนวโนม้จะปรบัขึ �นดอกเบี �ยเรว็กว่าที$ตลาดคาดไวห้รอืไม่ (Dot Plot ฉบบัที$แลว้เดือนธ.ค.บ่งชี �ว่าเฟดจะคงดอกเบี �ยที$ระดบั 0.00-0.25% ไปจนถึงปี 2023) นอกจากนี � 
ตลาดรอดถูอ้ยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เบื �องตน้ตลาดคาดว่าพาวเวลไม่น่าจะส่งสญัญาณใชน้โยบายการเงินเพื$อกระตุน้เศรษฐกิจเพิ$มเติม โดยสรุปหากไม่มีการ
เปลี$ยนแปลงมากนกั ราคาทองคาํอาจผนัผวนในกรอบไม่รุนแรงมาก แต่หากผลประชุมเฟดมีลกัษณะ Dovish ลดลง หรอื Hawkish มากขึ �น อาจเป็นปัจจัยกดดนัราคาทองคาํได ้
นอกจากนี �แนะนาํติดตามการตอบรบัของดอลลารแ์ละบอนดยี์ลดส์หรฐัภายหลงัผลประชุมเฟดในคืนนี � เพื$อชี �นาํทิศทางราคาทองคาํเพิ$มเติม  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า 
ราคาทองคาํวานนี �สรา้งระดบัระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้อย่างต่อเนื$อง แมว่้าการปรบัตวัขึ �นค่อนขา้งจาํกดัแต่ก็แสดงถึงแรงเขา้ซื �อยงัคงเขา้มาพยงุราคาทองคาํไว ้ทั�งนี � ทาํให้
ประเมินแนวรบัระยะสั�นนั�นอยู่ในบรเิวณ 1,721-1,719 ดอลลารต่์อออนซ ์หากราคาไม่หลดุยงัคงมีโอกาสที$ราคาจะทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,744-1,759 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํ
กลยทุธก์ารลงทนุ ซื �อบริเวณ 1,719-1,707 ดอลลารต่์อออนซ ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,707 ดอลลารต่์อออนซไ์ด)้ และพิจารณาแบ่งขายทาํกาํไรบริเวณ 1,741-1,744 ดอลลารต่์อ
ออนซ ์แต่หากผ่านไดช้ะลอการขายไปที$แนวตา้นถดัไป 

                        มีแนวโน้มทดสอบแนวต้าน  1,741-1,744 ดอลลาร ์
ต ่อออนซ ์หากไม่สามารถผ่านได้ให ้แบ่งขายทาํกาํไร แต่ถ ้าผ่านได้
ให ้รอขายบร ิเวณแนวต้านสําคัญ 1,759 ดอลลารต์ ่อออน ซข์ ึ2น ไป 
ท ั2งนี2 ประเมินแนวร ับท ี4 1,721-1,719  ดอลลารต์ ่อออนซ  ์
 

 

17 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
17/03/2564 11:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,730.83 1,736.29 5.46 0.32 

Spot Silver ($) 25.91 25.91 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 30.75 30.81 0.06 0.18 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,200 25,300 100 0.40 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.47 68.21 -0.26 -0.38 

ดชันดีอลลาร ์ 91.87 91.91 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1902 1.1900 0.00 -0.02 

ที4มา : Aspen 

 



 

 

 (+) สหร ัฐข ึ2นบัญชีดาํจนท.จีน 24 คนจากประเด็นฮ่องกง นายแอนโทนี บลินเคน รมว.ต่างประเทศของสหรฐักล่าวว่า สหรฐัขึ �นบญัชีดาํเจา้หนา้ที$
จีน 24 คนจากขอ้กล่าวหาที$ว่า "มีส่วนเกี$ยวขอ้งกับการที$จีนไม่ปฏิบตัิตามพันธสัญญาภายใตป้ฏิญญาร่วมหรือกฎหมายขั�นพื �นฐาน" ในกฎหมาย
ฮ่องกง  การดาํเนินการดงักล่าวเพิ$มเติมต่อการตดัสินใจของกระทรวงการคลังสหรฐัในการขึ �นบญัชีดาํเจา้หนา้ที$จีน 10 คนในประเด็นเดียวกัน ซึ$ง
เบื �องตน้เกิดขึ �นในวนัที$ 14 ต.ค.ปี 2020 ก่อนหนา้นี�นายแอนโทนี บลินเคน รมว.ต่างประเทศสหรฐัวิจารณจี์นเกี$ยวกบัพฤติกรรมของจีนที$เกี$ยวขอ้งกับ
ฮ่องกง โดยระบวุา่ การดาํเนินการเมื$อไม่นานมานี�ของจีนเป็นการรุกรานและกดขี$มากขึ �น 

 (+) คณะบร ิหาร "ไบเดน"ผนึกก ําลังแสดงจุดยืนแข ็งกร ้าวต่อจีน , ไม่คาดหวังผลจากการประชุมกับจีน   เมื$อวานนี�เจา้หนา้ที$คณะบริหาร
ระดบัสูงของสหรฐัระบุวา่ คณะบรหิารภายใตก้ารนาํของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัผลกัดนัจุดยืนรว่มกนัในการใชน้โยบายแข็งกรา้วตอ่จีน และ
จะไม่ปล่อยใหจี้นสรา้งความแตกแยกภายในรฐับาลสหรฐั สหรฐัเชื$อว่าการเจรจากบัเจา้หนา้ที$ระดบัสูงของจีนจะเป็นไปอย่างเขม้ขน้ และจะแสดง
ความกงัวลเกี$ยวกบัพฤติกรรมของจีนในประเด็นฮ่องกง, การละเมิดสิทธิมนษุยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียง และกิจกรรมทางไซเบอร ์"ที$มุ่งรา้ย" 
อย่างต่อเนื$องของจีน  เจา้หนา้ที$อีกรายหนึ$งระบุวา่ สหรฐัไม่คาดหวงัถงึ "ผลงาน" หรือผลลพัธที์$เฉพาะเจาะจงใดๆจากการประชมุที$มีกาํหนดจดัขึ �นวนัที$ 
18 มี.ค.ในรฐัอลาสกา้ และคาดการณว์า่ จะไม่มีการออกแถลงการณร์ว่ม 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเล็กน้อยเท ียบเยน ขณะตลาดจับตาผลประชุมเฟด  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัปรบัตวัในกรอบแคบบรเิวณ 109 เยนในการซื �อ
ขายที$ตลาดปรวิรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี� ก่อนที$ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะแถลงผลการประชมุนโยบายการเงินในวนันี�ตามเวลาสหรฐั หรือพรุ่งนี �เชา้
ตามเวลาไทย สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที$ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื$อนไหวที$ 109.09-109.10 เยน เทียบกบั 108.95-109.05 เยนที$
ตลาดนิวยอรก์ และ 109.25-109.26 เยนที$ตลาดโตเกียวเมื$อเวลา 17.00 น. ของเมื$อวานนี� 

 (-) สภาผู้แทนฯสหรัฐขยายเวลาช่วยธุรกิจขนาดเล็ก สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัมีมติดว้ยคะแนนเสียงท่วมทน้ 415 ต่อ 3 เสียง อนุมัติการขยาย
โครงการ Paycheck Protection Program (พีพีพี) ออกไปอีก 60 วนัจนถึงวนัที$ 31 พ.ค. โดยโครงการดงักล่าวมีเป้าหมายที$จะช่วยเหลือธุรกิจขนาด
เล็กใหย้งัคงดาํเนินงานต่อไปไดใ้นช่วงที$โรคโควิด-19 ยงัคงแพร่ระบาด โครงการพีพีพี ซึ$งเปิดตวัเมื$อปีที$แลว้และเป็นส่วนหนึ$งในร่างกฎหมายเยียวยา
ผลกระทบโควิด-19 นั�น กาํหนดใหมี้การปล่อยเงินกูใ้หก้บัธุรกิจขนาดเล็ก เช่น ธุรกิจรา้นอาหาร ซึ$งไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากมาตรการล็อกดาวน์
เพื$อควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 

 (-) "Deutsche Bank"ปร ับลดคาดการณ์จีด ีพ ียูโร โซนปี  2021 ขณะปรับเพ ิ4มสหรัฐ,อ ังกฤษ,อ ิน เดีย Deutsche Bank ปรบัลดคาดการณ์การ
เติบโตทางเศรษฐกิจปี 2021 สาํหรบัยูโรโซนลง 1% โดยระบุถึงผลกระทบของมาตรการจาํกัดกิจกรรมจากการระบาดของโควิด-19 แต่ปรบัเพิ$ม
คาดการณ์สาํหรบัอังกฤษ, สหรฐั และอินเดีย  ในรายงานเมื$อวานนี� Deutsche Bank ปรบัลดคาดการณ์ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) 
สาํหรบัยโูรโซนสู่ 4.6% จาก 5.6% ในคาดการณเ์ดือนพ.ย. ในทางตรงกนัขา้ม Deutsche Bank คาดว่าเศรษฐกิจองักฤษจะขยายตวั 5.7% ซึ$งปรบัขึ �น
จาก 4.6% ที$คาดการณไ์วก่้อนหนา้นี�  สาํหรบัสหรฐั Deutsche Bank ปรบัเพิ$มคาดการณส์ู่การเตบิโต 6.6% ซึ$งทะยานขึ �นอย่างมากจาก 4% ที$คาดไว้
ในเดือนพ.ย. Deutsche Bank คาดการณว์่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 6.8%  ขณะนี� Deutsche Bank คาดวา่เศรษฐกิจอินเดียจะเติบโต 10.2% ในปีนี� 
แทนคาดการณข์องเดือนพ.ย.ที$ 7.9% 

 (+/-) "ไบเดน" เตร ียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ 25 มี.ค.นี2 หลังถูกวจิารณล์่าช้า   นางเจน ซากี โฆษกทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดี
โจ ไบเดนแห่งสหรฐั จะจดัแถลงข่าวต่อสื$อมวลชนอย่างเป็นทางการเป็นครั�งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที$ 25 มี.ค.นี� การจดังานแถลงข่าว
ตอ่สื$อมวลชนของปธน.ไบเดนนั�นเป็นไปอย่างล่าชา้เมื$อเทียบกบัปธน.สหรฐัหลายคนก่อนหนา้นี� โดยการกาํหนดวนัแถลงข่าวในวนัที$ 25 มี.ค.นั�น บ่งชี �
ว่าปธน.ไบเดนใชเ้วลานานกว่า 2 เดือนนับตั�งแต่สาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งเมื$อวนัที$ 20 ม.ค. ทั�งนี � การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจะเปิดโอกาสให้
สื$อมวลชนสามารถถามคาํถามโดยตรงกบัผูน้าํสหรฐัได ้

 

ท ี4มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 
 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

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   74.0** 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื$อมั$นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   76.6** 71.2 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนก.พ.   -2.7%** 5.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   -3.0%** 5.3% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนก.พ.   73.8%** 75.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -2.2%** 0.9% 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที$อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   82** 84 

วนัพธุที$ 17 มี.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.พ.   1.74M 1.88M 

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

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   2.8M 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 ้

 
 

 


