
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,738 1,719 1,707 

 1,759 1,776 1,787 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น 18.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ราคาจะมีการอ่อนตัวลงแตะระดับตํ$าสดุบริเวณ  1,724.39 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ในช่วงก่อนธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะแถลงผลการ
ประชมุนโยบายการเงินประจําเดือนมี.ค.  โดยได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  และ อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีที$ทะยานขึ �นสู่ระดับ 1.689% ซึ$งเป็นระดับสงูสดุ
ครั �งใหมใ่นรอบ 13 เดือน  ก่อนที$ราคาทองคําจะพุ่งขึ �นในทันทีที$เฟดมีมติ “คง” อัตราดอกเบี �ยที$ระดับ 0.00-0.25% พร้อมส่งสญัญาณยงัคงซื �อพนัธบตัรรัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
อยา่งน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนต่อไป  ที$สําคญั  Dot plot ฉบบัใหมข่องเฟดบง่ชี �วา่  “อตัราดอกเบี �ยของเฟดจะอยูใ่นระดบัใกล้ 0 ไปจนถึงอยา่งน้อยปี 2023“  ขณะที$นายพาวเวลล์ประธานเฟดยํ �าชัด
วา่ “ยงัไมถึ่งเวลาที$จะเริ$มพดูถึงการลดวงเงิน QE (QE tapering)”  สะท้อนสญัญาณในเชิงสนบัสนนุการผ่อนคลายนโยบายการเงิน(Dovish)ต่อไป  แม้ว่าเฟดจะได้ปรับ “เพิ$ม” ตัวเลขคาดการณ์ GDP ในปี 
2021 และ 2021 รวมถึงปรับ “ลด” การคาดการณ์อตัราการว่างงานในปี 2021, 2022 และ 2023 รวมถึงปรับ “เพิ$ม” คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในปี 2021, 2022 และ 2023 ก็ตาม  ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้
สกลุเงินดอลลาร์ดิ$งลงแรง  พร้อมกดดนัให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีลดช่วงบวก  จนเป็นปัจจัยหลกัที$อยู่เบื �องหลงัการทะยานขึ �นของราคาทองคํา  ส่งผลให้ราคาแตะระดับสงูสดุ
บริเวณ 1,751.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื$อคืนนี �  และพุง่ขึ �นต่อในช่วงเช้าวนันี �ในตลาดเอเชียแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,753.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลงอีก -2.04 ตัน  สําหรับ
วนันี �ติดตามผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(BOE) รวมถึงการเปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  และดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก CB  

 
การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1751.46 1724.39 1730.85 1749.16 18.33 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,723.47 25.94 91.77 

MA 50 Days 1,796.82 26.36 90.82 

MA 200 Days 1,860.28 24.52 92.70 

RSI 9 Days 55.95 54.28 52.10 

RSI 14 Days 48.54 51.59 54.10 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,048.28 -2.04 

ishare 18,348.92 -66.41 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6970 -0.8350 0.2381 

10 วนั 0.9363 0.0071 0.5426 

20 วนั 0.9573 -0.4709 0.8170 

50 วนั 0.0810 -0.8766 0.7818 

100 วนั -0.1107 -0.7477 0.1332 

200 วนั 0.1621 -0.7726 -0.3604 

 

 

18 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                ราคายังมีโอกาสที�จะทดสอบแนวต้าน 1,759 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทํา

กําไร อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่าน ประเมินแนวรับที� 1,738-

1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาทองคําวานนี �สร้างระดบัระดบัสงูสดุใหม่จากวนัก่อนหน้าอย่างต่อเนื$อง เมื$อราคาขยบัขึ �นมีแรง
ขายทํากําไรสลบัออกมาไมม่าก หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที$ 1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบั
สงูสดุของเดือนมี.ค.) ถ้าผ่านได้มีแนวต้านถัดไป 1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่ผ่าน ประเมิน
แนวรับโซน 1,738-1,719 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยจํานวนผู้ขอสินเชื�อรีไฟแนนซ์ร่วงลง หลังดอกเบี 9ยเงินกู้ดีดตัว  สมาคมนายธนาคารเพื$อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า 
จํานวนผู้ ที$ยื$นขอสินเชื$อเพื$อการรีไฟแนนซ์ลดลง 4% ในสปัดาห์ที$แล้ว และดิ$งลง 39% เมื$อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที$แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการ
ดีดตวัขึ �นของอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ จํานอง 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขเริ�มต้นสร้างบ้านตํ�ากว่าคาดในเดือนก.พ.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ$มต้นสร้างบ้านดิ$งลง 10.3% ในเดือน
ก.พ. สู่ระดบั 1.421 ล้านยนิูต ซึ$งเป็นระดบัตํ$าสดุนบัตั �งแตเ่ดือนส.ค.2563 และตํ$ากวา่ที$นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที$ระดบั 1.560 ล้านยนิูต   

• (+) ดอลลาร์อ่อนค่า หลังเฟดตรึงดอกเบี 9ย-เดินหน้าทํา QE  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื$อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที$ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื$อคืนนี � (17 มี.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยในการประชุมครั �งล่าสุด และส่งสญัญาณว่าจะเดินหน้าซื �อ
พนัธบตัรรัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  ดชันีดอลลาร์ ซึ$งเป็นดชันีวดัความเคลื$อนไหวของดอลลาร์เมื$อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลใน
ตะกร้าเงิน ลดลง 0.49% สู่ระดบั 91.4180 เมื$อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื$อเทียบกบัเงินเยน ที$ระดบั 108.82 เยน จากระดบั 108.99 เยน และอ่อน
คา่ลงเมื$อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที$ระดบั 0.9220 ฟรังก์ จากระดบั 0.9251 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าเมื$อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที$ระดบั 
1.2416 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2443 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื$อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที$ระดบั 1.1980 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1904 
ดอลลาร์ ขณะที$เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที$ระดบั 1.3949 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3895 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 189.42 จุด ขานรับเฟดเพิ�มคาดการณ์ศก.สหรัฐ  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮเมื$อคืนนี � (17 มี.ค.) 
หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับเพิ$มตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ พร้อมส่งสญัญาณว่าจะไม่ปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยจนถึงปี 2566 นอกจากนี � 
ตลาดยังได้แรงหนนุจากการที$นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดยืนยนัว่า เฟดจะเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป ซึ$งรวมถึงการซื �อพันธบตัร
รัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  ดชันีเฉลี$ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที$ 33,015.37 จุด เพิ$มขึ �น 189.42 จุด หรือ +0.58% ดชันี S&P500 
ปิดที$ 3,974.12 จดุ เพิ$มขึ �น 11.41 จดุ หรือ + 0.29% ดชันี Nasdaq ปิดที$ 13,525.20 จดุ เพิ$มขึ �น 53.63 จดุ หรือ +0.40% 

• (-) "มอร์แกน สแตนลีย์" ไฟเขียวลูกค้าลงทุนในกองทุนบิตคอยน์  สื$อรายงานว่า มอร์แกน สแตนลีย์นบัเป็นธนาคารใหญ่แห่งแรกของสหรัฐที$เสนอ
ให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริหารความมั$งคั$งสามารถเข้าลงทุนในกองทนุบิตคอยน์  การตดัสินใจดงักล่าวมีขึ �น หลงัจากที$ลูกค้าของทางธนาคารแสดงความ
จํานงที$จะเข้าลงทนุในบติคอยน์ ขณะที$บติคอยน์พุ่งขึ �นอย่างมากนบัตั �งแตต้่นปีนี �  อย่างไรก็ดี มอร์แกน สแตนลีย์ระบุว่า ลูกค้าที$จะเข้าลงทนุในกองทนุบิต
คอยน์จะต้องมีสินทรัพย์ฝากไว้กบัธนาคารอย่างน้อย 2 ล้านดอลลาร์ ขณะที$ลูกค้าที$เป็นวาณิชธนกิจจะต้องมีสินทรัพย์อย่างน้อย 5 ล้านดอลลาร์กบัทาง
ธนาคาร และบญัชีเหล่านี �จะต้องมีอายุไม่ตํ$ากว่า 6 เดือน  นอกจากนี � มอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยว่า ลูกค้าไม่สามารถลงทนุในกองทนุบิตคอยน์มากกว่า 
2.5% ของมลูคา่สินทรัพย์สทุธิทั �งหมด 

• (+/-) เฟดปรับเพิ�มตัวเลขคาดการณ์ GDP สหรัฐ ขณะส่งสัญญาณตรึงดบ.ยาวถึงปี 2566  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์คงอัตรา
ดอกเบี �ยระยะสั �นที$ระดบั 0.00-0.25% ตามที$ตลาดคาดการณ์ในวนันี �  นอกจากนี � เฟดได้ปรับเพิ$มตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ และ
ส่งสญัญาณวา่จะไม่มีการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยจนถึงปี 2566 แม้มีการคาดการณ์เงินเฟ้อที$เพิ$มขึ �นก็ตาม  ขณะเดียวกนั เฟดระบุว่าจะยงัคงซื �อพนัธบตัร
รัฐบาลตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) อย่างน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะซื �อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หมื$นล้านดอลลาร์/
เดือน และซื �อตราสารหนี �ที$มีสินเชื$อที$อยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื$นล้านดอลลาร์  แถลงการณ์หลงัการประชุมของเฟดระบุ
ว่า เฟดจะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน จนกว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของเฟดในการจ้างงานอย่างเต็ม
ศกัยภาพ และการมีเสถียรภาพด้านราคา  ทั �งนี � เฟดได้ปรับเพิ$มตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐในปี 2564 และ 2565 สู่ระดบั 6.5% และ 
3.3% ตามลําดบั ขณะที$ปรับลดการขยายตวัของปี 2566 สู่ระดบั 2.2% และเฟดได้คงคาดการณ์อตัราการขยายตวัในระยะยาวที$ระดบั 1.8%  เฟดยงัได้
คงตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี �ยในปี 2564-66 อยู่ที$ระดับ 0.13% ทั �ง 3 ปี และคงตัวเลขคาดการณ์อัตราดอกเบี �ยในระยะยาวที$ระดับ 2.5%  
ขณะเดียวกนั เฟดปรับเพิ$มตวัเลขคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อในปี 2564-66 สู่ระดบั 2.4%, 2.0% และ 2.1% ตามลําดบั และคงตวัเลขคาดการณ์อตัราเงิน
เฟ้อในระยะยาวอยู่ที$ระดบั 2.0%  นอกจากนี � เฟดปรับลดตวัเลขคาดการณ์อตัราว่างงานในปี 2564-66 สู่ระดบั 4.5%, 3.9% และ 3.5% ตามลําดบั และ
ปรับลดตวัเลขคาดการณ์อตัราวา่งงานในระยะยาวสู่ระดบั 4.0% 
 

 
                         ที$มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั9งก่อน 

วนัจนัทร์ที$ 15 มี.ค. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   35.1%** 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   33.8%** 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือนก.พ.   35.0%** 2.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ 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. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนก.พ.   -2.7%** 5.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   -3.0%** 5.3% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนก.พ.   73.8%** 75.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -2.2%** 0.9% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3%** 0.6% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที$อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   82** 84 

วนัพธุที$ 17 มี.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.พ.  
 

1.68M** 1.88M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ$มสร้างบ้านเดือนก.พ.  
 

1.42M** 1.58M 

 21.30 น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

2.4M** 13.8M 

วนัพฤหสับดีที$ 18 มี.ค. 01.00 น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบาย (Federal Funds Rate)  
 

<0.25%** <0.25% 

 01.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)  
 

- - 

 01.00 น. สหรัฐฯ FOMC Economic Projections  
 

- - 

 01.30 น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ของประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล  
 

- - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณ์นโยบายการเงินและอตัราดอกเบี �ย   -0.10% -0.10% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   23.9 23.1 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   700K 712K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 0.5% 

วนัศกุร์ที$ 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี$ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ(BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.8% 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที$มีการประกาศออกมา 

*ที$มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที$ 12 มีนาคม 2021 ซึ$งอาจมีการเปลี$ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


