
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,759  1,776  1,787 

สรุป   เชา้นี �ราคาทองคาํเปิดตลาดในแดนลบ โดยไดร้บัแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ หลังค่าเงินลีราของตุรกีทรุดตัวลงอย่างหนัก  ตอบรบัข่าวที%
ประธานาธิบดีตรุกี สั%งปลดผูว้า่การธนาคารกลางตรุกี  เหตเุพราะปรบัขึ �นดอกเบี �ยเพื%อควบคมุเงินเฟอ้และสกดัการรว่งลงของคา่เงินลีรา  ก่อนที%ราคาทองคาํจะลดชว่งติดลบ
และขึ �นมาเคลื%อนไหวใกลร้าคาปิดวนัศกุรท์ี%ผ่านมา อยา่งไรก็ดี ราคาทองคาํยงัฟื�นขึ �นไมไ่กล เนื%องจากขณะนี�นกัลงทนุยงัไมค่ลายวิตกเกี%ยวกบัการทะยานขึ �นของบอนดย์ีลด์
สหรฐัอาย ุ10 ปีซึ%งดีดขึ �นแรงในสปัดาหท์ี%แลว้ไปทดสอบระดับสงูสดุบริเวณ 1.74% ซึ%งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 14 เดือน จากคาดการณเ์งินเฟ้อและคาดการณเ์ชิงบวกต่อ
เศรษฐกิจสหรฐั ประกอบกับ ธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ประกาศ “ไม่ต่ออาย”ุ โครงการผ่อนคลายดา้นเงินทนุสาํหรบัธนาคารพาณิชย ์ซึ%งจะหมดอายลุงในวนัที% 31 มี.ค.นี �  
กระตุน้การคาดการณว์า่แรงซื �อพนัธบตัรจากสถาบนัการเงินอาจ “ลดลง” ในอนาคต  รวมถึงอาจกระตุน้ใหเ้กิดแรงเทขายพนัธบตัรที%สถาบนัการเงินถือครองอยูอ่อกมาเพื%อ
รกัษาระดบั SLR (supplementary leverage ratio) จงึมีแนวโนม้ที%จะทาํใหบ้อนดย์ีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีปรบัสงูขึ �นตอ่ไป ซึ%งเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ แตจ่ะเห็นวา่บอนด์
ยีลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีชะลอตัวลงบา้ง ล่าสุดเคลื%อนไหวบริเวณ 1.675% ขณะที%นักลงทุนยังคงรอดทู่าทีว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะออกมาดาํเนินการใดๆหรือไม่ โดย
ตลาดมุง่ความสนใจไปที%ถอ้ยแถลงของ Jerome Powell ประธานเฟดในสปัดาหนี์ �  โดยวนันี �เขาจะมีประชมุทางไกลที%ธนาคารเพื%อการชาํระหนี�ระหว่างประเทศ (BIS) นี �ใน
หวัขอ้นวตักรรมในยคุดิจิทลั   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาดีดตวัแต่ยงัไมส่ามารถยืนเหนือแนวตา้นระดบั 1,747-1,759 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจทาํใหเ้กิดแรง
ขายกดดนัใหป้รบัตวัลงสูร่ะดบั 1,727-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากราคาสามารถทรงตวัรกัษาระดบัไวไ้ด ้ราคามีโอกาสดีดตวัขึ �นชว่งสั�นอีกครั�ง แตห่ากยืนเหนือโซนแนว
รบัแรกไม่ได ้ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบัโซน 1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์เพื%อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธ์ การเขา้ซื �อยงัคงเนน้การเก็งกาํไรระยะสั�นจากการ
แกว่งตวั โดยเปิดสถานะซื �อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,727-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั�งนี � อาจพิจารณา
แบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่่านแนวตา้นที% 1,747-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

                   ซ ื �อขายเพ ื�อ เก ็งก ําไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว 
โดยห ากร าคาท อ งคําสามาร ถยืน เห นือ บร ิเวณ 1,727-1,717 
ดอลลารต์่อออนซ ไ์ด้ให ้เข ้าซ ื �อ  และทยอยปิดสถานะทาํกาํไร
หากไม่ผ่านบร ิเวณแนวต้าน 1,747-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 

22 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
22/03/2564 11:34 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,744.86 1,741.97 -2.89 -0.17 

Spot Silver ($) 26.23 25.76 -0.47 -1.79 

เงนิบาท (฿/$) 30.81 30.87 0.06 0.19 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,450 50 0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.51 64.25 -0.26 -0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 91.74 92.00 0.25 0.28 

เงนิยโูร (€/$) 1.1945 1.1896 0.00 -0.41 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) IMF คาดเงินเฟ้อดีดข ึ�น เพ ียงชั�วคราวจากแผนกระตุ้นของสหรัฐ  นางกีตา โกปินาธ หวัหนา้นักเศรษฐศาสตรข์องกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ระบุว่า แผนกระตุน้วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัอาจจุดชนวนผลกระทบชั%วคราวในดชันีราคา
ผูบ้ริโภค แต่เงินเฟ้ออาจจะไม่คงอยู่ในระยะยาว  เธอกล่าวว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีเครื%องมือในการจดัการเงินเฟ้อหากการปรบัขึ �นของราคา
ดาํเนินไปในระยะยาว แต่เตือนวา่ การปรบัขึ �นอย่างรวดเรว็ในอตัราดอกเบี �ยอาจสรา้ง "ความวุน่วาย"  นางโกปินาธกล่าววา่ เธอเหน็พอ้งกบันายเจอโรม 
พาวเวลล ์ประธานเฟดว่า การทะยานขึ �นของเงินเฟ้อสู่ 2.4% ในปีนี� ซึ%งเหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรฐั จะเป็นการปรบัขึ �น "ครั�งเดียว" ใน
ราคาที%จะไม่เปลี%ยนแปลงเงินเฟ้อในอนาคต เจ้าหน้าที%ต่างๆของ IMF เตือนว่า ธนาคารกลางต่างๆจาํเป็นตอ้งระมัดระวังต่อการทะยานขึ �นอย่าง
ฉบัพลนัในอตัราดอกเบี �ย 

 (-) "พาวเวลล"์เผยสหรัฐจะฟื� นตัวจากวกิฤตการณค์ร ั�งนี�แข ็งแกร ่งยิ�งข ึ�น นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ%งบรรยายถึง
ความกังวลของเขาเมื%อกว่าหนึ%งปีก่อนว่าโรคระบาดจะส่งผลกระทบ "รุนแรง” ระบุในบทความของนสพ.วอลลส์ตรีท เจอรน์ัลว่า สหรฐัจะฟื�นตวัจาก
วิกฤตการณ์ครั�งนี �ดว้ย "ความแข็งแกร่งยิ%งขึ �นและดีขึ �น" อย่างที%เราเคยเป็นหลายครั�งก่อนหนา้นี�  เขากล่าวว่า "การฟื�นตวัยังคงห่างไกลจากความ
สมบรูณแ์บบ" และยํ�าวา่ เฟด "จะจดัหาการสนบัสนนุที%จาํเป็นแก่เศรษฐกิจนานที%สดุเท่าที%เศรษฐกิจตอ้งการ" 

 (-) สหร ัฐเร ่งเพ ิ�มก ําลังการผลิตวัคซ ีนโควิด คาดมี.ค.ผลิตได้มากข ึ�น  3 เท ่า  บริษัทยาของสหรฐั ซึ%งไดแ้ก่ไฟเซอร-์บิออนเทค, โมเดอรน์า และ
จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั กาํลงัเร่งผลิตวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ต่อสปัดาหใ์หไ้ดเ้พิ%มมากขึ �น ซึ%งเป็นความคืบหนา้ที%จะช่วยเร่งการดาํเนินงานของ
โครงการฉีดวคัซีนในสหรฐั  หลงัเกิดความล่าชา้ในการผลิตวคัซีน บริษัทไฟเซอร-์บิออนเทค และโมเดอรน์าไดเ้ร่งเพิ%มกาํลงัการผลิต ตลอดจนขยาย
สายการผลิต และการดาํเนินการอื%นๆ เพิ%มเติม ขณะที%บริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน ยังไดร้่วมกบับริษัทอื%นเพื%อเพิ%มกาํลังการผลิตดว้ย ทางดา้น
รฐับาลสหรฐัไดช่้วยสนบัสนนุดา้นต่างๆแก่ผูผ้ลิตวคัซีนภายใตก้ฎหมายการผลิตเพื%อการป้องกนั (Defense Production Act: DPA) โดยคณะทาํงาน
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดใ้ชก้ฎหมายดงักล่าวเพื%อจดัสรรงบประมาณ 105 ลา้นดอลลาร ์เพื%อช่วยใหบ้ริษัทเมอรค์ แอนด ์โค สามารถดาํเนินการ
ผลิตวคัซีนของจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั และเรง่จดัส่งวตัถดุิบที%ใชใ้นการผลิต นกัวิเคราะหข์อง Evercore ISI คาดการณว์า่ ปรมิาณการผลิตวคัซีนต่อ
เดือนของบริษัทที%ไดร้บัอนญุาตทั�งสามแหง่ในสหรฐันั�นคาดว่าจะแตะระดบั 132 ลา้นโดสในเดือนมี.ค.นี� หรือเกือบ 3 เทา่ของจาํนวนวคัซีนที%ผลิตไดใ้น
เดือนก.พ. ซึ%งอยู่ที% 48 ลา้นโดส 

 (-) เยอรมนีจ่อล็อกดาวนต์่อหลังยอดผู้ต ิดเช ื�อพ ุ่ง หวั�นโรงพยาบาลรับมือไม่ไหว สื%อตา่งประเทศรายงานโดยอา้งรา่งขอ้เสนอของนางแองเจลา 
แมรเ์คลิ นายกรฐัมนตรีเยอรมนีระบุวา่ รฐับาลเยอรมนัเตรียมประกาศขยายระยะเวลาใชม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นเดือนที% 5 หลงัสถาบนัโรเบริต์ คอช 
(RKI) เปิดเผยว่า สดัส่วนผูต้ดิเชื �อโควดิ-19 ตอ่ประชากร 1 แสนรายขณะนี�อยู่ที% 103.9 ราย ซึ%งเกินกว่าระดบั 100 รายที%หอ้งผูป่้วยหนกั (ICU) ตาม
โรงพยาบาลตา่งๆ นั�นสามารถรองรบัไดส้งูสดุ รา่งขอ้เสนอดงักล่าวจดัทาํขึ �นโดยสาํนกันายกรฐัมนตรีของเยอรมนีก่อนจะมีการประชมุทางวดีิโอ
ออนไลนใ์นวนันี� โดยกลุ่มผูน้าํของเยอรมนีทั�งในระดบัเขตและระดบัประเทศ จะรว่มกนัหารือและวางแผนดาํเนินนโยบายในรอบใหม่เพื%อควบคมุการ
แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 โดยรา่งขอ้เสนอระบวุา่ จะใชม้าตรการล็อกดาวนไ์ปจนถงึวนัที% 18 เม.ย. และอนญุาตใหมี้การใชม้าตรการ "หยดุฉกุเฉิน 
หรือ Emergency Brake" เพื%อใหส้ามารถระงบัคาํสั%งเปิดพื�นที%ใดๆ ที%มีสดัส่วนผูต้ดิเชื �อโควิด-19 สงูเกินระดบั 100 รายตอ่ประชากร 1 แสนราย 
เช่นเดียวกนักบัมตใินที%ประชมุครั�งล่าสดุ ในการประชมุดงักล่าวเมื%อช่วงตน้เดือนมี.ค. กลุ่มผูน้าํมีมตเิห็นชอบใหก้ลบัมาเปิดพื�นที%ตา่งๆ ไดอี้กครั�งโดยมี
การเฝา้ระวงัตอ่เนื%อง ซึ%งสวนทางกบัความเห็นของนายกรฐัมนตรีแมรเ์คลิที%ว่าเชื �อโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่ๆ ทาํใหก้ารแพรร่ะบาดของโรคนั�นยากที%จะ
ควบคมุ 

 (+/-) ธ .กลางจีนคงอัตราดอกเบี�ย LPR ระยะ 1 ปีท ี� 3.85% ตามคาด ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศว่า ไดต้ัดสินใจคงอัตราดอกเบี �ยไม่
เปลี%ยนแปลงในเดือนมี.ค. ซึ%งสอดคลอ้งกบัความคาดหมายของตลาด  ธนาคารกลางจีนคงอตัราดอกเบี �ยเงินกู ้(LPR) ระยะ 1 ปีที%  3.85% ตามความ
คาดหมายและคงอัตราดอกเบี �ยเงินกู ้(LPR) ระยะ 5 ปีที% 4.65% ตามคาด การตดัสินใจดงักล่าวเป็นการครบรอบหนึ%งปีที% PBOC คงอัตราดอกเบี �ย 
หลงัจากที% PBOC ลดอตัราดอกเบี �ย 0.20% ในเดือนมี.ค.ปี 2020 จากแนวโนม้เงินเฟ้อซบเซาของเศรษฐกิจที%ไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด 
 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรท์ี% 22 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.   6.55M 6.69M 

วนัองัคารที% 23 มี.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนก.พ.   880K 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   14 14 

วนัพธุที% 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มติดอกเบี �ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50% 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   60.8 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   46.4 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   57.9 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   46.1 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   55.0 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   50.7 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั%งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.พ.      0.9% 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   59.6 58.6 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   60.1 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัพฤหสับดทีี% 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 วนัที% 1 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 4/2020   4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   737K 770K 

วนัศกุรท์ี% 26 มี.ค. ทั�งวนั ยโุรป Euro Summit   - - 

 วนัที% 2 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีคา่ใชจ้า่ยเพื%อการบรโิภคสว่นบคุคล(Core PCE)   0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การบรโิภคสว่นบคุคลเดือนก.พ.   -6.9% 10.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่นบคุคลเดือนก.พ.   -0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื%อมั%นผูบ้รโิภคจากUoM   83.6 83.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟอ้จากUoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที%มีการประกาศออกมา 
*ที%มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที% 12 มีนาคม 2564 ซึ%งอาจมีการเปลี%ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


