
 

 

 

 

   

1,717  1,707  1,690 

 1,745  1,759  1,776 

สรุป  เชา้นี �ราคาทองคาํแกว่งตวัในกรอบ เมื�อราคาขยบัขึ �น ยงัเห็นแรงขายสลบัออกมา หลงัเมื�อวนัศกุรท์ี�ผ่านมา มหาวิทยาลยัมิชิแกนเปิดเผยดชันีความเชื�อมั�นผูบ้ริโภค
สหรฐัทะยานขึ �นในเดือนมี.ค.มากที�สดุในรอบเกือบ 8 ปี สะทอ้นภาพการฟื�นตวัของสหรฐั ซึ�งหนนุบรรยากาศการลงทนุในตลาดสินทรพัยเ์สี�ยง โดยตลาดหุน้เอเชียเปิดบวก
เชา้นี �ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ซึ�งปิดบวกเมื�อวนัศกุรท์ี�ผ่านมา  ทางดา้น Dollar Index ยงัทรงตวัไมไ่กลจากระดบัสงูสดุรอบ 4 เดือน ซึ�งลา่สดุอยูท่ี�บรเิวณ 
92.80 จดุ และยงัคงเคลื�อนไหวเหนือเสน้คา่เฉลี�ย 200 วนั จงึกระตุน้แรงขายทองคาํ  อย่างไรก็ดี แนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของดอลลารอ์ยา่งใกลชิ้ด เพื�อชี �นาํทิศทาง
ราคาทองคาํเพิ�มเติม ขณะที�สปัดาหนี์ � สหรฐัจะมีการรายงานตวัเลขเศรษฐกิจที�สาํคญัหลายรายการ ไดแ้ก่ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, การจา้งงานภาคเอกชนของ 
ADP, ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคและดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต ซึ�งคาดวา่จะเป็นปัจจยัที�อาจส่งผลต่อความเคลื�อนไหวของดอลลารแ์ละราคาทองคาํได ้ 
นอกจากนี�อาจติดตามการเมืองระหว่างประเทศเพิ�มเติม โดยสหรฐั ญี�ปุ่ น และเกาหลีใต ้กาํลงัเตรยีมที�จะจดัการประชมุรฐัมนตรตีา่งประเทศ 3 ฝ่ายในชว่งปลายเดือนเม.ย. 
ที�สหรฐั  เพื�อตา้นอิทธิพลจีนและรบัมือเกาหลีเหนือ  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาเคลื�อนไหวในกรอบ แมว้่ามมุมองเชิงลบจะลดลง แต่หากราคาทองคาํไม่
สามารถ break out ผ่านแนวตา้นบรเิวณ 1,736-1,745 ดอลลารต์่อออนซข์ึ �นไปได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นใหก้ลบัลงมาตั�งฐานราคาบริเวณแนวรบัดา้นล่างอีกครั�ง 
เบื �องตน้ประเมินแนวรบัในโซน 1,721-1,717 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยืนได ้จึงจะมีแรงดีดกลบัไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ  เนน้การลงทนุ
ระยะสั�นโดยซื �อหากราคาออ่นตวัลงมาในโซน 1,721-1,717 ดอลลารต์อ่ออนซ ์พรอ้มลดการลงทนุหากราคาหลดุ 1,707 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และสาํหรบันกัลงทนุที�ถือสถานะ
ซื �ออยู ่แนะนาํทยอยแบง่ปิดสถานะทาํกาํไรตั�งแตร่าคา 1,736-1,745 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ �นไป หากผ่านไดส้ามารถถือสถานะซื �อตอ่ 
 

                       เข ้าซ ื�อข ายเพ ื�อ เก็งก ําไรระยะสั�น จากการแกว่งตัว 

โดยเข ้าซ ื�อเพ ื�อเก็งกาํไรระยะสั�นหากราคาทองคาํสามารถยืนเหนือ

บร ิเวณ 1,721-1,717 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ และทยอยปิดสถานะทาํ

กาํไรหากไม่ผ่านบร ิเวณแนวต้าน 1,736-1,745 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 
 

29 มีนาคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
29/03/2564 11:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,730.90 1,729.30 -1.60 -0.09 

Spot Silver ($) 25.05 24.87 -0.18 -0.72 

เงนิบาท (฿/$) 31.09 31.19 0.10 0.32 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,550 25,600 50 0.20 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.37 63.76 -0.61 -0.95 

ดชันดีอลลาร ์ 92.74 92.78 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1793 1.1787 0.00 -0.05 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) IMF มั�นใจธนาคารในยูโรโซนมีเงินทุนเพ ียงพอท ี�จะฝ่าฟันผลกระทบของโควิด-19 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุวา่ ธนาคาร
ในยูโรโซนมีเงินทนุเพียงพอที�จะฝ่าฟันผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 และสนับสนนุการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ แมว้่าธนาคารเหล่านั�นมีความ
เสี�ยงสูงต่อภาคส่วนต่างๆที�ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากโควิด-19 IMF ระบุในการศกึษาฉบบัหนึ�งว่า "ขณะที�โรคระบาดจะทาํใหเ้งินทนุของธนาคาร
ลดลงอย่างมาก แต่ทนุสาํรองของธนาคารเหล่านี�มากพอที�จะฝ่าฟันผลกระทบที�เป็นไปไดข้องวกิฤตการณค์รั�งนี � ดว้ยนโยบายที�เหมาะสม ธนาคารจะ
สามารถสนบัสนนุการฟื�นตวัดว้ยการปล่อยเงินกูค้รั�งใหม่"  IMF ระบุวา่ อิงตามคาดการณเ์ดือนม.ค.ปี 2021 ธนาคารใน 19 ประเทศยูโรโซนจะมีความ
ยืดหยุ่นในวงกวา้งตอ่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงในปี 2020 และการฟื�นตวับางส่วนในปีนี� 

 (-)  ดอลลารม์ีจุดยืนแข ็งแกร ่งจากเศรษฐกิจสหรัฐฟื� นตัวขณะยูโร ,เยนร ่วง ดอลลารเ์ริ�มตน้สัปดาหด์ว้ยความแข็งแกร่งและอยู่ใกลร้ะดบัสูงสุด
เมื�อเทียบกบัยโูรและเยนในวนันี� ขณะที�ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรฐัและการฉีดวคัซีนที�ดาํเนินไปเรว็กวา่ในยโุรป ดงึดดูนกัลงทนุเขา้สู่ดอลลาร ์ยู
โรอยู่ที� 1.1788 ดอลลาร ์ไม่ไกลจากระดบัต ํ�าสุดรอบ 4 เดือนครึ�งของสปัดาหที์�แลว้ที� 1.1762 ดอลลาร ์และอยู่ต ํ�ากว่าระดบัเคลื�อนตวัเฉลี�ยรอบ 200 
วนั ที�ราว 1.1866 ดอลลาร ์ เยนอยู่ใกลแ้นวตา้นแข็งแกรง่และระดบัต ํ�าสดุรอบ 10 เดือนของวนัศกุรที์� 109.85 เยนตอ่ดอลลาร ์โดยอยู่ที� 109.77 เยนใน
การซื �อขายช่วงแรกที�ตลาดเอเชีย  เยนอ่อนไหวตอ่ส่วนตา่งของผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัและญี�ปุ่ น  การปรบัขึ �น 0.76% ในปีนี�ในผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีขณะที�เศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวั ทาํใหส้่วนต่างกวา้งที�สุดนบัตั�งแต่ปลายเดือนก.พ. นั�นดงึดูดการลงทนุของญี�ปุ่ นซึ�งดนั
เยนลงเกือบ 6% สาํหรบัไตรมาสนี� ดชันีดอลลารป์รบัขึ �น 0.8% มาที� 92.773 และดอลลารท์รงตวัเมื�อเทียบกบัดอลลารอ์อสเตรเลีย, นิวซีแลนด ์และ
ปอนด ์หลงัจากที�ร่วงลงเมื�อเย็นวนัศกุร ์“สหรฐัไดแ้รงหนนุจากขอ้มลูเศรษฐกิจที�คอ่นขา้งดี, การฉีดวคัซีนที�รวดเรว็ และตลาดหุน้เชิงบวก” นกัวเิคราะห์
กล่าว  ยอดผูข้อสวสัดกิารวา่งงานของสหรฐัลดลงสู่ระดบัต ํ�าสุดในรอบ 1 ปีเมื�อสปัดาหที์�ผ่านมา และปธน.โจ ไบเดนกล่าวว่า เขาจะเพิ�มเป้าหมายการ
ฉีดวคัซีนเป็น 2 เท่าหลงัจากที�ทะลุ 100 ลา้นคนก่อนกาํหนด 42 วนั ในทางตรงกันขา้ม การฉีดวคัซีนของยุโรปประสบปัญหาอุปทานและความวิตก
เกี�ยวกบัความปลอดภยั 

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวกตามดาวโจนส ์ร ับสัญญาณศก.สหรัฐขยายตัว   ตลาดหุน้เอเชียเปิดภาคเชา้ในแดนบวกตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดพุ่งขึ �นเมื�อวันศุกร ์(26 มี.ค.) โดยไดแ้รงหนุนจากการทะยานขึ �นของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มเฮลธ์แคร ์และกลุ่มการเงิน 
เนื�องจากนกัลงทุนคาดว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัเร็วที�สุดนับตั�งแต่ปี 2527 ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี�ที� 3,429.63 จุด เพิ�มขึ �น 
11.30 จุด หรือ +0.33%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี�ที� 29,478.12 จุด เพิ�มขึ �น 301.42 จุด หรือ +1.03%, และดัชนี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงเปิดวนันี�ที� 28,317.32 จดุ ลดลง 19.11 จดุ หรือ -0.07% 

 (+/-)  ด่วน! เร ือ  Ever Given เร ิ�มลอยแล้ว จนท.ระดมช่วยให้หลุดเกยตื�นในคลองสุเอซ บริษัทอินชเ์คป (Inchcape) ซึ�งเป็นผูใ้หบ้ริการทาง
ทะเล ไดป้ระกาศผ่านทางทวิตเตอรว์่า เรือ Ever Given ซึ�งเป็นเรือขนส่งสินคา้ขนาดใหญ่ที�เกยตื �นจนกีดขวางเสน้ทางสัญจรในคลองสุเอซ ขณะนี�
กลบัมาลอยไดอี้กครั�งแลว้ และกาํลังไดร้บัการช่วยกูเ้พิ�มเติมโดยทีมเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบตัิงาน อินชเ์คปเปิดเผยผ่านทวิตเตอรว์่า "เรือ Ever Given ไดร้บั
การกูจ้นกลบัมาลอยอีกครั�งไดส้าํเรจ็ ณ เวลา 04.30 น.ของวนัที� 29 มี.ค. 2564 ขณะนี�กาํลงัมีการช่วยกูอ้ย่างต่อเนื�อง และจะประกาศขอ้มลูเพิ�มเติม
เรื�องแผนดาํเนินการขั�นต่อไปเมื�อทราบแน่นอนแลว้" อินชเ์คประบุว่า ทีมเจา้หนา้ที�ปฏิบตัิการภารกิจกูเ้รือครั�งนี �ไดส้าํเร็จโดยใชเ้วลาเกือบ 1 สัปดาห์
หลงัจากเรือขนส่งสินคา้ขนาดยกัษ์ดงักล่าวประสบเหตเุกยตื �นจนกีดขวางเสน้ทางสญัจรในคลองสุเอซ ซึ�งเป็นหนึ�งในเสน้ทางการคา้ที�สาํคญัที�สุดใน
โลก โดยความสาํเรจ็ในครั�งนี � เกิดขึ �นหลงัทีมปฎิบตัิการขุดลอกคลองไดข้ดุทรายออกมาแลว้ 2.7 หมื�นลกูบาศกเ์มตรจากการขดุสองฝั� งของคลองสุเอซ
เขา้ไปเป็นระยะทางลึก อย่างไรก็ดี ถึงแมเ้รือ Ever Given จะกลับมาลอยไดอี้กครั�ง แต่ก็ยงัไม่มีขอ้มูลแน่ชดัว่าคลองสุเอซจะสามารถเปิดเสน้ทางให้
สญัจรไดอี้กครั�งเมื�อใด หรือจะตอ้งใชเ้วลานานเท่าใดในการจดัการลาํเลียงเรือจาํนวนกวา่ 450 ลาํที�ยงัคงตดิคา้ง รอสญัจร หรืออยู่ระหว่างการเดนิทาง
มายงัคลองสเุอซในขณะนี� 
 
 

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 

วนัจนัทรที์� 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที� 30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.2% 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก CB   96.0 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   557K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.พ.   -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์� 2 เม.ย. ทั�งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 26 มีนาคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


