
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,743  1,759  1,776 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบแคบ 1,730.95 - 1,740.50 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีแรงซื &อเขา้มาพยุงราคาทองคาํไวท้า่มกลางความตงึเครียดระหว่าง
ประเทศที1เพิ1มสูงขึ &น หลังจากเมื1อวานนี& ประเทศแถบตะวนัตก ซึ1งรวมถึงสหรฐั สหราชอาณาจกัร แคนาดา และสหภาพยุโรป (อียู) ออกมาตรการควํ1าบาตร
พลเมืองและหน่วยงานบางแห่งของจีน โดยอา้งเหตผุลวา่เป็นเพราะบคุคลและหน่วยงานเหล่านี&มีพฤตกิรรมละเมิดสิทธิมนษุยชนต่อชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมอุย
กูรใ์นซินเจียง ขณะที1รฐับาลจีนก็ไดอ้อกมาตรการควํ1าบาตรตอบโตช้าติตะวนัตกทนัที ซึ1งถือเป็น Geopolitical Risk  ที1อาจกลบัมาหนุนราคาทองคาํในระยะ
ถดัไป  อย่างไรก็ดี ราคาทองปรบัตวัขึ &นไม่ไกล เนื1องจากนักลงทุนรอจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน 
รฐัมนตรีคลงัสหรฐั จะกล่าวแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรในวนันี&ตามเวลาสหรฐั เพื1อหามมุมองดา้นเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ    
ซึ1งอาจจะบ่งชี &ทิศทางนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของสหรัฐ  ดา้นแนวโน้ม Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองคาํยังคงพยายามยืนเหนือ 1,717 
ดอลลารต์่อออนซ ์หากสามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได ้มีแนวโนม้ขึ &นทดสอบ 1,743-1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถปรบัขึ &นไดจ้ะเกิดแรงขาย
ออกมาเป็นระยะ โดยแนวรบัระยะสั&นจะอยู่ที1 1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ และแนวรบัสาํคญัจะอยู่บรเิวณ 1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ เขา้
ซื &อเก็งกาํไรจากการดีดตวัขึ &นหากการอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือโซน 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยตดัขาดทนุหากราคาหลุด 1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์
แบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนวตา้นที1 1,743-1,759 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เก ็งก ําไรระยะสั�น จากการแ กว่งตัว ซ ื�อ ใน บร ิเวณ 
1,717-1,707 ด อ ล ล าร ์ต ่ อ อ อ น ซ ์ (ตัด ข าด ทุ น ห าก ห ลุ ด  1,707 
ดอลลารต์ ่อออนซ)์ ท ั�งนี� ควรเน้นการลงทุนระยะสั�นและไม่ควรถือ
สถานะจาํนวนมาก เมื5อราคาทองคาํดีดตัวข ึ�นจะมีแนวต้านบร ิเวณ 
1,743-1,759 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
 

23 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
23/03/2564 11:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,739.12 1,735.30 -3.82 -0.22 

Spot Silver ($) 25.74 25.56 -0.18 -0.70 

เงนิบาท (฿/$) 30.87 30.95 0.08 0.26 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,350 25,450 100 0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.26 64.03 -0.23 -0.36 

ดชันดีอลลาร ์ 91.79 91.84 0.05 0.06 

เงนิยโูร (€/$) 1.1933 1.1932 0.00 -0.01 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  WHO เผยภูมิภาคส่วนใหญ่ของโลกมผีู้ตดิเช ื�อโควดิ-19 เพ ิ5มข ึ�น  เจา้หนา้ที1ระดบัสงูขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุา่ ภูมิภาคสว่นใหญ่ของ
โลกกาํลงัเผชิญการเพิ1มขึ &นของยอดผูติ้ดเชื &อโควิด-19 รายใหม่ ขณะที1ไวรสักลายพนัธุ์ที1แพรเ่ชื &อง่ายยิ1งขึ &นแพรก่ระจาย  แพทยห์ญิงมาเรีย ฟาน เคอรโ์คฟ 
หวัหนา้ฝ่ายเทคนิคดา้นโควิด-19 ของ WHO ระบวุา่ ยอดผูติ้ดเชื &อใหม่ทั1วโลกเพิ1มขึ &น 8% ในสปัดาหที์1ผา่นมา ซึ1งเป็นสปัดาหที์1 5 ติดตอ่กนัที1องคก์ารอนามยั
โลกเห็นการเพิ1มขึ &นของการแพรเ่ชื &อ เธอกลา่ววา่ ยอดผูติ้ดเชื &อในยโุรปเพิ1มขึ &น 12% องคก์ารอนามยัโลกยงัเห็นยอดผูติ้ดเชื &อเพิ1มขึ &น 49% ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต,้ การเพิ1มขึ &น 8% ในเมดิเตอรเ์รเนียนตะวนัออก, การเพิ1มขึ &น 29% ในภมิูภาคแปซิฟิกตะวนัตก  นางเคอรโ์คฟระบวุ่า ทวีปอเมรกิาและแอฟรกิามี "การ
ลดลงเลก็นอ้ย" แตเ่สรมิวา่จาํนวนผูติ้ดเชื &อโดยรวม "น่ากงัวล" 

 (+) ชาติตะวันตกร ่วมควํ5าบาตรจนีฐานละเมดิสิทธ ิชาวอ ุยกูร  ์ ประเทศแถบตะวนัตก ซึ1งรวมถึงสหรฐั สหราชอาณาจกัร แคนาดา และสหภาพยโุรป (อี
ย)ู ออกมาตรการควํ1าบาตรพลเมืองและหน่วยงานบางแห่งของจีน โดยอา้งเหตผุลวา่เป็นเพราะบคุคลและหน่วยงานเหลา่นี &มีพฤติกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตอ่ชนกลุม่นอ้ยชาวมสุลิมอยุกรูใ์นซินเจียง ขณะที1รฐับาลจีนก็ออกมาตรการควํ1าบาตรตอบโตท้นัที อียเูป็นรายแรกในกลุม่นี &ที1ออกมาตรการควํ1าบาตร โดยมี
เป้าหมายที1พลเมืองจีน 4 ราย และหน่วยงานจีน 1 แห่ง ส่วนสหรฐั สหราชอาณาจกัร และแคนาดา ก็ไดอ้อกมาตรการควํ1าบาตรลกัษณะดงักล่าวเช่นกัน 
นายโดมินิก ราบบ ์รฐัมนตรตีา่งประเทศองักฤษเปิดเผยว่า มาตรการดงักลา่วมีขึ &นเพื1อสง่สญัญาณถึงจีนว่า ประชาคมโลกจะไมเ่พิกเฉยตอ่พฤติกรรมละเมิด
สิทธิมนุษยชน และจะร่วมมือรว่มใจจัดการกับผูก้ระทาํผิด ขณะเดียวกัน แอนเดรีย แก็กคี ผูอ้าํนวยการสาํนักงานควบคุมทรพัยสิ์นต่างชาติเปิดเผยว่า 
ทางการจีนจะตอ้งเผชิญกบัผลลพัธต์ามมา หากยงัไมเ่ลิกรุกลํ&าสิทธิของชาวซินเจียง 

 (-)  " เยล เลน " เผยศก.สห ร ัฐฯ กลับ มาเต ิบ โต ได้ด ี คาด ต ลาด แ ร งงาน ฟื� น ตัวเต ็มท ี5ปี 65 สาํนักข่าวรอยเตอร ์รายงานว่า นางเจเน็ต เยลเลน 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรฐัฯ เผยว่าเศรษฐกิจของสหรฐัฯมีแนวโนม้ที1จะเติบโตขึ &นในปีนี &หลงัสถานการณ์การระบาดของไวรสัโควิด-19 เริ1ม
คลี1คลาย รวมถึงประชาชนไดร้บัความช่วยเหลือจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์นางเยลเลน กล่าวว่า กระทรวงการคลงัไดร้บั
มอบหมายจากประธานาธิบดีไบเดน ใหด้าํเนินการตามมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ รวมถึงการแจกจ่ายเงินใหป้ระชาชนเพื1อช่วยเหลือผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
ไวรสัโควิด-19 รวมถึงเจา้ของธุรกิจขนาดเลก็ นอกจากนี&กระทรวงการคลงัยงัไดล้ดขอ้กาํหนดบางสว่นสาํหรบัการช่วยเหลือดา้นที1อยู่อาศยัวงเงิน 3 หมื1นลา้น
ดอลลาร ์และช่วยเหลือรฐับาลทอ้งถิ1นวงเงิน 3.5 แสนดอลลาร ์โดยคาดว่าจะสามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลา 60 วนั นอกจากนี& นางเยลเลน ยงัได้
คาดการณว์า่ ตลาดแรงงานสหรฐัฯจะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบในปีหนา้ เนื1องจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 เริ1มคลี1คลาย ซึ1งส่งผลใหต้วัเลข
การจา้งงานยงัคงเพิ1มขึ &นอย่างต่อเนื1อง โดยใหเ้ดือนก.พ.ที1ผ่านมา การจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ1มขึ &นมากถึง 379,000 ตาํแหน่ง ขณะที1ผูยื้1นขอสวสัดิการ
วา่งงานครั&งแรกลดลงสูร่ะดบั 712,000 ราย ซึ1งเป็นระดบัตํ1าสดุนบัตั&งแตเ่ดือนพ.ย.63 

 (-)  สหร ัฐเลง็ออกมาตรการกระตุน้ศก.รอบใหม่วงเงนิอาจสงูถงึ 4 ล้านล้านดอลล ์ คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐักาํลงัพิจารณา
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหมที่1มีวงเงินสงูถึง 4 ลา้นลา้นดอลลารซ์ึ1งรวมถึงโครงการดา้นเศรษฐกิจระยะยาว โดยมาตรการฉบบัใหมนี่ &จะประกาศใชต้อ่
จากมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 มลูคา่ 1.9 ลา้นดอลลารที์1ปธน.ไบเดนไดล้งนามไปเมื1อช่วงตน้เดือนมี.ค. สื1อตา่งประเทศรายงานโดยอา้งแหลง่ขา่ว
วา่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจะครอบคลมุถึงการลงทนุในโครงสรา้งพื &นฐาน และการตอบสนองอปุสงคข์องประชาชนภายในประเทศ โดยคณะบรหิารจะยื1น
เสนอรา่งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมใ่หป้ธน.ไบเดนพิจารณาในสปัดาหนี์ & แหลง่ขา่วระบวุา่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัใหมนี่ &จะรวมถึงการลงทนุ
ในการสรา้งถนน สะพาน ทางรถไฟ สถานีชารจ์แบตเตอรี1รถยนตไ์ฟฟา้ และเครอืขา่ยพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ1งคิดเป็นมลูคา่รวมประมาณ 1 ลา้นลา้นดอลลาร ์
โดยโครงการเหลา่นี &มีเปา้หมายที1จะสนบัสนนุการใชพ้ลงังานสะอาด ควบคูไ่ปกบัการปรบัปรุงขีดความสามารถในการแขง่ขนัดา้นเศรษฐกิจ สาํนกัขา่ว
รอยเตอรร์ายงานโดยอา้งแหลง่ขา่วว่า วงเงินในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหมอ่าจจะอยู่ในช่วง 3-4 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ1งครอบคลมุถึงการปรบัปรุง
โครงสรา้งพื &นฐานภายในประเทศ และการรบัมือกบัการเปลี1ยนแปลงของสภาพภมิูอากาศ 

 (+/-) ดอลลาร ท์รงตัวกรอบบน 108 เยน รอถ้อยแถลงประธานเฟด-ข ุนคลังสหร ัฐ  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัทรงตวับริเวณกรอบบนของ 108 เยน 
เนื1องจากนกัลงทนุชะลอการลงทนุขณะที1จบัตานายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั จะกลา่ว
แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรในวนันี &ตามเวลาสหรฐั สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที1ยงวนันี &ตามเวลาโตเกียว 
ดอลลารเ์คลื1อนไหวที1 108.75-108.76 เยน เทียบกบั 108.78-108.88 เยนที1ตลาดนิวยอรก์ และ 108.68-108.69 เยนที1ตลาดโตเกียวเมื1อเวลา 17.00 น.ของ
เมื1อวานนี& 

ท ี5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์1 22 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks  - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.  6.22M** 6.69M 

วนัองัคารที1 23 มี.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนก.พ.  
 

872K 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   15 14 

วนัพธุที1 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 ยอดสั1งซื &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   - - 

วนัพฤหสับดทีี1 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks   - - 

 วนัที1 1 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

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

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์   737K 770K 

วนัศกุรท์ี1 26 มี.ค. ทั&งวนั ยโุรป Euro Summit   - - 

 วนัที1 2 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีคา่ใชจ้า่ยเพื1อการบรโิภคสว่นบคุคล(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 ดชันีความเชื1อมั1นผูบ้รโิภคจากUoM   83.6 83.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟอ้จากUoM   - 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที1มีการประกาศออกมา 
*ที1มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที1 12 มีนาคม 2564 ซึ1งอาจมีการเปลี1ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


