
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,743  1,759  1,776 

สรุป  ช่วงเชา้ราคาทองคาํรว่งลงทดสอบระดบัตํ�าสดุบรเิวณ 1,724 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนจะฟื%นขึ %นเลก็นอ้ยมาทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,734 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
รบัแรงหนนุหลงับอนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงมาที� 1.594% หลงัจากเมื�อคืนที�ผา่นมา Jerome Powell ประธานเฟด ไดมี้การตอบคาํถามของ นายแพทรคิ แมคเฮ
นรี หนึ�งในคณะกรรมาธิการฯซึ�งเขา้รบัฟังความเห็นของนายพาวเวลเกี�ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ โดยประธานเฟดมองวา่มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐั
จะส่งผลใหเ้งินเฟ้อปรบัขึ %นเพียงชั�วคราว เงินเฟอ้จะไมรุ่นแรงและไมเ่กิดขึ %นเป็นระยะเวลาที�ยาวนาน อย่างไรก็ตาม ราคาทองคาํฟื%นขึ %นไม่มาก เพราะยงัถูกกดดนัจาก
การแขง็คา่ของสกุลเงินดอลลาร ์โดยดชันีดอลลารข์ึ %นมาทดสอบระดบั 92.44 จดุในระหวา่งการซื %อขายเชา้นี % แข็งคา่สดุรอบ 2 สปัดาหจ์ากภาพการฟื%นตวัของฝั� งสหรฐั
ดดีูกว่าฝั� งยุโรปซึ�งขณะนี%มีความวิตกเกี�ยวกบัการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลใหเ้ยอรมนีประกาศมาตรการล็อกดาวนติ์ดต่อกนัเป็นเดือนที� 5 ขณะที�อิตาลี
และฝรั�งเศสประกาศมาตรการล็อกดาวนเ์ช่นกัน ดา้นประธานอีซีบีออกมาเตือนดว้ยว่า หากประเทศสมาชิกฉีดวคัซีนล่าชา้ จะมีผลต่อแนวโนม้เศรษฐกิจยุโรโซน 
รวมถึงเงินเฟ้อในอนาคต จึงกระตุน้ใหเ้ทรดเดอรส์่งคาํสั�งขายยูโรและซื %อดอลลาร ์จึงกระตุน้แรงขายทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยัง
สามารถยืนเหนือแนวรบัโซน 1,724-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์ทาํใหมี้แนวโนม้ดนัขึ %นสู่บริเวณ 1,740-1,743 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามในโซนดงักล่าวขึ %นไป 
ตอ้งระวงัแรงขายทาํกาํไรที�จะออกมา สาํหรบัวนันี %ประเมินแนวตา้นถดัไปที�  1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสูงสุดเดือนมี.ค.)  แนะนาํกลยุทธ ์หาจงัหวะการเปิด
สถานะซื %อ โดยอาจใช้บริเวณ 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์และตดัขาดทุนหากหลุด 1,707 ดอลลารต์่อออนซล์งมา และสาํหรบันักลงทุนที�ถือสถานะซื %ออยู่ 
แนะนาํทยอยแบง่ปิดสถานะทาํกาํไรตั%งแตร่าคา 1,740-1,743 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ %นไป 

                   เก็งกาํไรระยะสั�นตามกรอบราคา เปิดสถานะ

ซ ื�อ ห าก ร าคาส าม าร ถ ยืน เห นือ  1,717-1,707 ด อ ล ล าร ์ต่อ

ออนซไ์ด้และให ้ทยอยขายทาํก ําไรหากราคายังไม่ยืน เหนือ

โซน 1,740-1,743 ดอลลารต์่อออนซ  ์

 

24 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
24/03/2564 11:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,727.17 1,731.93 4.76 0.28 

Spot Silver ($) 25.04 25.20 0.16 0.64 

เงนิบาท (฿/$) 30.99 30.99 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,500 25,450 -50 -0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 60.40 60.85 0.45 0.75 

ดชันดีอลลาร ์ 92.34 92.37 0.03 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.1847 1.1847 0.00 0.00 

ที2มา : Aspen 

 



 

 

 (+) "เยลเลน " เผยสหรัฐจ่อ ข ึ�นภาษีนิต ิบุคคล หาเงิน ใช้จ่ายโครงการลงทุนระยะยาว  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรัฐไดแ้ถลงต่อ
คณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรเมื�อคืนนี%ว่า คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กาํลงัพิจารณาเรื�องการปรบัขึ %นภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล ซึ�งเป็นหนึ�งในข้อเสนอด้านภาษีเพื�อที�จะชดเชยค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนระยะยาวซึ�งจะมีขึ %นในไม่ช้านี% "ดิฉันคิดว่าการลงทุนใน
ประชาชน ประกอบกบัการลงทุนในโครงสรา้งพื%นฐาน จะช่วยสรา้งงานในระบบเศรษฐกิจของสหรฐั และการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งภาษีจะช่วยให้
รฐับาลมีเงินใชจ่้ายในโครงการเหล่านี%" นางเยลเลนกล่าว รฐัมนตรีคลงัสหรฐัยงักล่าวดว้ยวา่ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารซ์ึ�ง
มีชื�อวา่ 'American Rescue Plan' นั%นไม่ไดใ้ชเ้งินทนุจากภาษีที�เพิ�มขึ %น แตเ่ป็นโครงการลงทนุในระยะยาวซึ�งจะทาํใหร้ฐับาลมีรายไดเ้พิ�มขึ %นดว้ย" ทั%งนี % 
นางเยลเลนกล่าวว่า หนึ�งในขอ้เสนอดา้นภาษีที�ปธน.ไบเดนจะพิจารณานั%นคือ การปรบัขึ %นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหก้ลับมาอยู่ที�ระดบั 28% โดยใน
ปัจจบุนัภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลของสหรฐัอยู่ในระดบัต ํ�าสดุในบรรดากลุ่มประเทศที�พฒันาแลว้ 

 (+) IMF เตือนแนวโน้มการฟื� นตัวของเศรษฐกิจไม่แน่นอนโดยเฉพาะในประเทศยากจน  เมื�อวานนี%นางคริสทาลีนา จอรจี์วา ผูอ้าํนวยการ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า การฟื% นตัวจากภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากผลพวงของโควิด-19 มีแนวโน้มไม่แน่นอนและไม่
สมํ�าเสมอ ในขณะที�เศรษฐกิจเกิดใหม่บางแห่งและประเทศรายไดต้ ํ�าเกือบทั%งหมดมีความเสี�ยงที�จะมีการขยายตวัต ํ�ากว่า เธอกล่าวว่า "นี�เป็นเวลา
สาํหรบัการเพิ�มความพยายามเพื�อที�วา่ การคา้จะสามารถเป็นแรงขบัเคลื�อนการเตบิโตและโอกาสอย่างที�เคยเป็นมาอย่างยาวนานอีกครั%ง"    

 (+) จีนซ ื�อสินค้าสหรัฐเพ ียง 1 ใน 3 จากท ี2ระบุในข้อตกลงการค้า จีนซื %อสินคา้สหรฐัต ํ�ากวา่เปา้หมายระยะสองปีในขอ้ตกลงการคา้กบัสหรฐัอย่าง
มาก โดยซื %อสินคา้เพียงหนึ�งในสามที�จีนใหค้าํมั�นวา่จะซื %อ  การวเิคราะหข์อ้มลูอย่างเป็นทางการของจีนจากบลมูเบริก์ระบวุ่า  จีนซื %อสินคา้เกษตร, การ
ผลิต และพลงังานของสหรฐัทั%งหมด 1.23 แสนลา้นดอลลารใ์นช่วง 14 เดือนนบัตั%งแต่ที�มีการลงนามขอ้ตกลงการคา้ในเดือนม.ค.ปี 2020 นั�นคิดเป็น 
32.6% ของเป้าหมาย 3.78 แสนลา้นดอลลารส์าํหรบัปี 2020-21  เกิดความไม่แน่ใจในวงกวา้งว่า จีนจะดาํเนินการตามเป้าหมายที�สัญญาไวห้รือไม่ 
แมแ้ต่ก่อนเกิดโรคระบาด ซึ�งสรา้งความเสียหายต่อทั%งอุปสงคข์องทั%งสองฝ่ายและความสามารถของสหรฐัในการจัดหาสินคา้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่
กระจ่างชัดว่า จีนจะเผชิญผลสะทอ้นกลับใดๆหรือไม่จากสหรฐัจากการไม่สามารถดาํเนินการตามเป้าหมาย  แม้เจา้หน้าที�ไดห้ารือการคา้ในการ
ประชุมระหว่างทั%งสองประเทศในอลาสกา้ แต่ไม่มีการเอ่ยถึงขอ้ตกลงการคา้โดยเฉพาะเจาะจงหรือสิ�งที�ทั%งสองฝ่ายจะดาํเนินการกับภาษีที�บงัคบัใช้
ในช่วงความขดัแยง้ 

 (-) ดอลลารไ์ด้แรงซ ื�อขณะวติกล็อกดาวนใ์นยุโรป,ภาษีสหร ัฐบั2นทอนความต้องการสินทร ัพยเ์สี2ยง  ดชันีดอลลารป์รบัขึ %นสู่ระดบัสงูสุดรอบ 2 
สปัดาหที์� 92.412 ในช่วงแรกที�ตลาดเอเชีย โดยเขา้ใกลร้ะดบัสงูสดุรอบ 4 เดือน ที� 92.506 ของเมื�อตน้เดือนนี% ขณะที�ความวติกเกี�ยวกบัการระบาด
ของโควดิ-19 ระลอก 3 ในยโุรป, แนวโนม้การขึ %นภาษีในสหรฐั และความตงึเครียดที�ทวีความรุนแรงระหว่างประเทศตะวนัตกและจีนบั�นทอนความ
ตอ้งการสินทรพัยเ์สี�ยง  เยนแข็งแกรง่ขึ %นเช่นกนั และพนัธบตัรสหรฐัไดร้บัแรงซื %อ ขณะที�หุน้วอลลส์ตรีทและนํ%ามนัดบิรว่ง ขณะที�นกัลงทนุพิจารณา
แนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก   "มีแนวโนม้วา่ดชันีจะเขา้ทดสอบระดบัสงูสดุของช่วงการปรบัตวัใหม่ที�สงูขึ %นที� 91-93 ที�เราคดิว่าจะเกิดขึ %นใน
อีกไม่กี�สปัดาหข์า้งหนา้" นกัวเิคราะหก์ล่าว  "การล็อกดาวนใ์นยุโรปอย่างตอ่เนื�องบั�นทอนความเชื�อมั�นในการฟื%นตวัของเศรษฐกิจโลกรว่มกนั ใน
ขณะเดียวกนั สหรฐัจะดีดตวัขึ %นอย่างน่าประทบัใจในอีกไม่กี�เดือนขา้งหนา้ ทา่มกลางการฉีดวคัซีนที�รวดเรว็, แผนกระตุน้เศรษฐกิจ และการเปิด
เศรษฐกิจอีกครั%ง" ยโูรเขา้ใกลร้ะดบัต ํ�าสดุรอบ 4 เดือนที�ระดบัต ํ�ากวา่ 1.18355 ดอลลาร ์โดยอยู่ที� 1.18360 ดอลลาร ์หลงัจากที�เยอรมนีขยายการล็อก
ดาวน ์และเรียกรอ้งใหป้ระชาชนอยู่บา้นในช่วงวนัหยดุอีสเตอร ์มีความวติกมากขึ %นเกี�ยวกบัความเรว็ในการฟื%นตวัจากโรคระบาด หลงัจากที�หน่วยงาน
สขุภาพของสหรฐัระบวุา่ AstraZeneca Plc อาจใหข้อ้มลูเก่าเกี�ยวกบัวคัซีน การหนัไปสู่สินทรพัยป์ลอดภยัไดแ้รงหนนุเพิ�มเตมิเมื�อนางเจเน็ต เยลเลน 
รมว.คลงัสหรฐักล่าวตอ่สมาชิกสภานิตบิญัญตัวิ่า จะจาํเป็นตอ้งขึ %นภาษีในอนาคตเพื�อนาํเงินมาใชจ่้ายสาํหรบัโครงการสาธารณปูโภคและการลงทนุ
สาธารณะอื�นๆ  นางเยลเลนแถลงต่อคณะกรรมการบรกิารการเงินของสภาผูแ้ทนราษฎรรว่มกบันายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานเฟด ซึ�งยํ%าวา่ การพุ่ง
ขึ %นของเงินเฟ้อในระยะใกลที้�คาดไวจ้ะเป็นเพียงชั�วคราว  นั�นช่วยยบัยั%งผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั โดยผลตอบแทนรว่งสู่ 1.6048% ในวนันี% ต่อเนื�อง
จากการอ่อนตวัลงจากระดบัสงูสดุรอบ 1 ปีที� 1.7540% ของเมื�อสปัดาหที์�แลว้  ทั%งนางเยลเลนและนายพาวเวลลมี์กาํหนดแถลงตอ่คณะกรรมการ
ธนาคารของวฒุสิภาในวนันี%ตามเวลาทอ้งถิ�น 

ท ี2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

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

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.พ.   775K** 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   17** 14 

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

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตเบื %องตน้   60.4 60.7 

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

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) ภาคการผลิตเบื %องตน้   57.5 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   51.1 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื %อสินคา้คงทนเดือนก.พ.      0.7% 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 ตวัเลขสตอ็กนํ%ามนัรายสปัดาห ์  
 

1.4M 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที� 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 จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   737K 770K 

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

 วนัที� 2 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีค่าใชจ่้ายเพื�อการบรโิภคส่วนบุคคล(Core PCE)   0.1% 0.3% 

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

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจากUoM   83.6 83.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.1% 

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

 
 


