
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,759  1,776  1,787 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้คอ่ยๆรบีาวดข์ึ �นจากระดบัตํ�าสดุระหว่างวนัที�ทาํไวบ้ริเวณ 1,727.50 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขึ �นทดสอบ 1,737.67 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที�สหรฐั-จีน 
เปิดฉากประชมุระดบัประเทศครั�งแรกแลว้เมื�อคืนที�ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย หลงั"ไบเดน"เขา้รบัตาํแหน่งปธน.สหรฐั โดยการประชมุในวนัแรกเป็นไปอย่างตึงเครยีด 
หลงันายบลิงเคน รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศสหรฐั กล่าวว่า สหรฐัตอ้งการหารือกับจีนดว้ยความมุ่งมั�นเพื�อแกปั้ญหาในดา้นตา่งๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเขตปกครอง
ตนเองซินเจียงอยุกูร ์การควบคมุอาํนาจฝ่ายบริหารฮ่องกง และอาชญากรรมไซเบอรข์องแฮกเกอรจี์นในสหรฐั ซึ�งรฐับาลสหรฐัมองว่าการกระทาํของจีนนั�นลว้นแต่เป็นภยั
คุกคามต่อเสถียรภาพของโลก  ขณะที�ทางฝั� งจีนก็ออกมาแสดงท่าทีแข็งกรา้วเช่นกัน โดย นาย หยาง เจียฉือ ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์กลางของพรรค
คอมมิวนิสตจี์น กล่าววา่ สหรฐัฯพยายามที�จะใชอิ้ทธิพลเพื�อใหเ้หนือกว่าประเทศอื�นๆ ซึ�งในมมุมองของเขาเป็นการละเมิดและขัดขวางอาํนาจอธิปไตยและเป็นอปุสรรคต่อ
การคา้เสรี อีกทั�งสหรฐัยงัเป็นแกนนาํปลกุระดมใหต้่อตา้นจีนในหลายประเทศ ซึ�งจากเหตนีุ �ทาํใหส้หรฐัไม่มีคณุสมบตัิเพียงพอที�จะพูดกับรฐับาลจีนดว้ยสถานะที�สงูกว่า 
ดงันั�นจึงมองว่าความเสี�ยงทางดา้น Geopolitical Risk จะยงัคงอยู่ในปีนี � ซึ�งช่วยพยงุราคาทองคาํไว ้  แต่มองว่าปัจจยัหลกัที�กดดนัราคาทองคาํ มาจากบอนดย์ีลดส์หรฐั
อาย ุ10 ปี ดีดตวัขึ �นเหนือ 1.7% หนนุดอลลารแ์ข็งคา่ และกดดนัราคาทองคาํ จงึแนะนาํติดตามการเคลื�อนไหวของบอนดย์ีลดส์หรฐัและดชันีดอลลารอ์ยา่งใกลชิ้ดในระยะนี� 
เพื�อชี �นาํราคาทองคาํเพิ�มเติม    แนวโนม้ Gold Spot ประเมินว่า แมจ้ะมีแรงซื �อใหร้าคาดีดตวัขึ �นแต่ยงัคงเห็นแรงขายกดดนัอย่างต่อเนื�อง หากการดีดตวัของราคายังไม่
สามารถยืนเหนือแนวตา้นระดับ 1,753-1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้กิดแรงขายกดดันใหป้รบัตัวลงสู่ระดับ 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซเ์ช่นเดิม เบื �องตน้
ประเมินการเคลื�อนไหวของราคาในแบบของการแกว่งตวัเพื�อสะสมแรงซื �อหากยืนไดจ้ะเกิดการดีดตวัขึ �นตอ่ แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ การเขา้ซื �อยงัคงเนน้การเก็งกาํไรระยะ
สั�นจากการแกว่งตวั โดยเขา้ซื �อเฉพาะเมื�อตลาดปรบัตวัลงมาในบรเิวณแนวรบั 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุ 1,707 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ การปิดสถานะซื �อทาํ
กาํไรพิจารณาในโซน 1,753-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   พ ิจารณาเปิดสถานะซื�อ เมื�อราคาอ่อนตัวลง
มาใกล้ 1,717-1,707 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์ (ตัดข าดทุนห าก
หลุด 1,707 ดอลลารต์ ่อออนซ)์ หร ือ หากร ับความเสี�ยงได้
ไม่มากอาจเลือกชะลอการเปิดสถานะออกไป 
 

19 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19/03/2564 11:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,736.05 1,731.14 -4.91 -0.28 

Spot Silver ($) 26.06 25.98 -0.08 -0.31 

เงนิบาท (฿/$) 30.89 30.88 -0.01 -0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,350 -50 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.88 63.33 0.45 0.72 

ดชันดีอลลาร ์ 91.83 91.87 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1918 1.1913 0.00 -0.04 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) สหร ัฐฯ-จีน เปิดฉากประชุมระดับประเทศครั�งแรก หลัง"ไบเดน"เข ้าร ับตาํแหน่ง  สาํนกัข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า เจา้หนา้ที�ระดบัสูงของ
สหรฐัฯและจีน ไดเ้ปิดการประชมุเพื�อหารือร่วมเป็นครั�งแรกนบัตั�งแต"่โจ ไบเดน" เขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในการประชุมนดัพิเศษที�มีขึ �นที�
เมืองแองคอราจ รัฐอสาสก้า เมื�อคืนที�ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย โดยการประชุมในครั�งนี �เป็นการพูดคุยกันระหว่างนายแอนโทนี� บลิงเคน 
รฐัมนตรีกระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัฯ และนายเจค ซลัลิแวน ที�ปรกึษาดา้นนโยบายความมั�นคงแหง่ชาติ ขณะที�ทางดา้นจีน ประกอบดว้ย นายหวงั 
อี � รฐัมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีน และนายหยาง เจียฉือ ประธานคณะกรรมาธิการวิเทศสมัพนัธก์ลางของพรรคคอมมิวนิสตจี์น การประชุมใน
วนัแรกเป็นไปอย่างตงึเครียด หลงันายบลิงเคน กล่าววา่ สหรฐัฯตอ้งการหารือกบัจีนดว้ยความมุ่งมั�นเพื�อแกปั้ญหาในดา้นตา่งๆไม่วา่จะเป็นปัญหาเขต
ปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ์การควบคมุอาํนาจฝ่ายบริหารฮ่องกง และอาชญากรรมไซเบอรข์องแฮกเกอรจี์นในสหรฐัฯ ซึ�งรฐับาลสหรฐัฯมองว่าการ
กระทาํของจีนนั�นลว้นแต่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของโลก ขณะที�นาย หยาง เจียฉือ กล่าวว่า สหรฐัฯพยายามที�จะใชอ้ิทธิพลเพื�อใหเ้หนือกว่า
ประเทศอื�นๆ ซึ�งในมมุมองของเขาเป็นการละเมิดและขดัขวางอาํนาจอธิปไตยและเป็นอุปสรรคตอ่การคา้เสรี อีกทั�งสหรฐัฯยงัเป็นแกนนาํปลกุระดมให้
ต่อตา้นจีนในหลายประเทศ ซึ�งจากเหตุนี �ทาํใหส้หรฐัฯไม่มีคณุสมบตัิเพียงพอที�จะพูดกับรฐับาลจีนดว้ยสถานะที�สูงกว่า ทั�งนี � เจา้หนา้ที�ระดบัสูงของ
สหรฐัฯและจีน มีกาํหนดการเขา้ร่วมประชุมเป็นวนัที� 2 ในคืนนี�ตามเวลาในประเทศไทย โดยนักวิเคราะหไ์ดค้าดการณ์ว่าประธานาธิบดีไบเดน จะ
กาํหนดแนวทางที�มีตอ่จีนไดช้ดัเจนมากขึ �นหลงัเสรจ็สิ �นการประชมุในครั�งนี � 

 (+)  อ ิตาลีไฟเข ียวเร ิ�มฉ ีดวัคซนีโควดิของแอสตร้าเซนเนก้าอ ีกคร ั�งวันนี� อิตาลีจะกลบัดาํเนินการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 ของบริษัทแอสต
รา้เซนเนกา้ใหก้บัประชาชนอีกครั�งในวนันี� หลงัจากที�องคก์ารยาแห่งยุโรป (EMA) ออกมาแถลงวา่ วคัซีนดงักล่าวมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 
ทาํเนียบนายกรฐัมนตรีอิตาลีไดเ้ปิดเผยแถลงการณ์ของนายกรฐัมนตรีมาริโอ ดรากีระบุว่า "รฐับาลอิตาลียินดีกับการประกาศของ EMA และจะ
ดาํเนินการฉีดวคัซีนใหไ้ดม้ากที�สดุในเวลาที�รวดเรว็ที�สดุ" 

 (-)  "ฟิทช"์คาดเฟดจะลดมาตรการสนับสนุนศก.ต้นปี 2022, เตือนตลาดเกิดใหม่เปราะบางต่อภาวะตื�นตระหนก ฟิทช ์ซึ�งเป็นสถาบนัจัด
อันดับความน่าเชื�อถือ คาดว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะลดมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจที�เกี�ยวขอ้งกับโควิด-19 ตั�งแต่ตน้ปีหนา้ โดยเตือนว่า 
ประเทศยากจนที�สุดในโลกบางแห่งเสี�ยงที�จะเผชิญกบัภาวะตื�นหนกอีกครั�งที�เกิดจากการลดมาตรการผ่อนคลายซึ�งจะทาํใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรพุ่ง
ขึ �น  ฟิทชค์าดว่า ธนาคารกลางสหรฐัจะประกาศลดโครงการซื �อสินทรพัยใ์นครึ�งหลงัของปีนี� ก่อนเริ�มกระบวนการดงักล่าวในช่วงตน้ปี 2022  เมื�อวานนี�
ฟิทชร์ะบุว่า "บทบาทที�มากกว่าปกติของดอลลารส์หรฐัในตลาดการกูยื้มเกิดใหม่และตลาดสินเชื�อโลกหมายความว่าผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล
สหรฐัที�สูงขึ �นจะทาํใหต้น้ทนุสูงขึ �นในการกูยื้มเงินของตลาดเกิดใหม่ในสกลุเงินต่างชาติและทอ้งถิ�น" "มีความเสี�ยงว่าพลวตัตลาดที�เกิดจากคาดการณ์
นั�นจะสรา้งความผนัผวน 

 (-)  ฝร ั�งเศสประกาศล็อกดาวนก์รุงปาร ีสขณะโควิด-19 กลายพันธุอ์าละวาด ฝรั�งเศสออกมาตรการล็อกดาวนห์นึ�งเดือนในกรุงปารีสและหลาย
พื�นที�ทางภาคเหนือของประเทศ หลงัการกระจายวคัซีนปอ้งกนัโควดิ-19 สะดดุ และการแพรก่ระจายของเชื�อโควดิ-19 กลายพนัธุที์�แพรเ่ชื �อง่ายทาํให้
ประธานาธิบดีแอมมานแูอล มาครงของฝรั�งเศสเปลี�ยนแปลงแนวทาง  นบัตั�งแตป่ลายเดือนม.ค.เมื�อเขาทา้ทายขอ้เรียกรอ้งของนกัวทิยาศาสตรแ์ละ
สมาชิกบางส่วนในรฐับาลของเขาในการล็อกดาวนป์ระเทศ นายฌอ็ง กสัแตก็ซ ์นายกรฐัมนตรีฝรั�งเศสระบวุา่ ฝรั�งเศสตกอยู่ภายใตก้ารระบาดระลอก
สาม โดยไวรสักลายพนัธุที์�ตรวจพบครั�งแรกในองักฤษ ขณะนี�คดิเป็นประมาณ 75% ของยอดผูต้ดิเชื �อ แผนกรกัษาผูป่้วยหนกั (ICU) เผชิญภาวะตงึ
ตวัอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในกรุงปารีสซึ�งอตัราการตดิเชื �อทะล ุ400 คนตอ่ประชาชนทกุๆ 100,000 คน  ทั�งนี � ฝรั�งเศสรายงานผูต้ิดเชื �อโควดิ-19 ราย
ใหม่ 35,000 คนวานนี� 

 (+/-)  แบงกช์าตญิี�ปุ่ นประกาศคงนโยบายการเงนิ ส่งสัญญาณลดดอกเบี�ยหากจาํเป็น ธนาคารกลางญี�ปุ่ น (BOJ) มีมตคิงนโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมวนันี� ซึ�งรวมถงึการคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายไวที้�ระดบั -0.1% และคงเป้าหมายอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อายุ 10 ปีไวที้�ระดบัราว 0% แถลงการณ์ของ BOJ ระบุว่า BOJ พรอ้มที�จะปรับลดอัตราดอกเบี �ยในวนัข้างหน้า หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจาํเป็น
นอกจากนี� BOJ ระบุว่า จะปรบัโครงการซื �อกองทุน ETF ใหมี้ความยืดหยุ่นมากขึ �น โดยยกเลิกคาํมั�นสัญญาที�ว่า จะเขา้ซื �อกองทุน ETF ในวงเงิน 6 
ลา้นลา้นเยนตอ่ปี 

ท ี�มา: 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   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.   1.68M** 1.88M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนก.พ.   1.42M** 1.58M 

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   2.4M** 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   51.8** 23.1 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   770K** 712K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2%** 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 ้

 
 

 


