
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,759 1,776 1,787 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 13.11 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ว่าในช่วงการซื �อขายในตลาดเอเชีย  ราคาทองคําจะพุ่งขึ �นทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,755.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรง
หนนุจากผลการประชมุธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ที8ส่งสญัญาณคงอตัราดอกเบี �ยใกล้ 0 ไปจนถึงอยา่งน้อยปี 2023  พร้อมส่งสญัญาณซื �อพนัธบตัรรัฐบาลตามมาตรการ QE  วงเงิน 1.2 แสนล้าน
ดอลลาร์/เดือนต่อไป  และยํ �าว่ายงัไมถึ่งเวลาที8จะเริ8มพดูถึงการลดวงเงิน QE (QE tapering) อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  โดยได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไรและ
แรงขายทางเทคนิค  ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 1.754% เป็นครั �งแรกในรอบ 14 เดือน  ทั �งนี �  อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐได้รับ
แรงหนนุหลงัเฟดปรับ “เพิ8ม” ตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐ อตัราการว่างงาน  รวมถึงเงินเฟ้อ  ซึ8งนอกจากการทะยานขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะกดดนัทองในฐานะ
สินทรัพย์ที8ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยแล้วนั �น  ยงัช่วยหนนุให้ดชันีดอลลาร์ฟื�นตวัขึ �นจนกดดนัราคาทองคําเพิ8ม  นอกจากนี �  ดชันีดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุจากการออ่นคา่ของสกลุ
เงินยโูร  ท่ามกลางความวิตกเกี8ยวกบัการระบาดของ COVID -19 ระลอกใหมซ่ึ8งจะยิ8งทําให้การฟื�นตวัของเศรษฐกิจในยโูรโซนล่าช้ามากยิ8งขึ �นอีกด้วย  ปัจจยัที8กล่าวมาอยูเ่บื �องหลงัการร่วงลงของ
ทองคําสู่ระดบัตํ8าสดุบริเวณ 1,719.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือทองไมเ่ปลี8ยนแปลง  สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ แต่แนะนําจบัตาการเคลื8อนไหว
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐและดชันีดอลลาร์  เพื8อใช้ชี �นําทิศทางการเคลื8อนไหวของราคาทองคํา 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1755.33 1719.27 1749.04 1736.05 -13.11 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,725.17 25.98 91.80 

MA 50 Days 1,794.17 26.36 90.86 

MA 200 Days 1,860.22 24.56 92.67 

RSI 9 Days 45.92 45.93 59.41 

RSI 14 Days 42.97 46.66 58.88 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,048.28 0.00 

ishare 18,348.92 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8418 -0.2096 0.6519 

10 วนั 0.9209 -0.3276 0.7209 

20 วนั 0.9554 -0.4076 0.7979 

50 วนั 0.0582 -0.8671 0.7683 

100 วนั -0.1070 -0.7514 0.1634 

200 วนั 0.1631 -0.7758 -0.3488 

 

 

19 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                พิจารณาเปิดสถานะซื �อเมื�อราคาอ่อนตัวลง

มาใกล้ 1,717-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหาก

หลุด 1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หรือ หากรับความเสี�ยงได้

ไม่มากอาจเลือกชะลอการเปิดสถานะออกไป 

 

 

แม้จะมีแรงซื �อให้ราคาดีดตวัขึ �นแตย่งัคงเห็นแรงขายกดดนัอย่างต่อเนื8อง หากการดีดตวัของราคายงั
ไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านระดบั 1,753-1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดแรงขายกดดัน
ให้ปรับตัวลงสู่ระดบั 1,717-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์เช่นเดิม เบื �องต้นประเมินการเคลื8อนไหวของ
ราคาในแบบของการแกวง่ตวัเพื8อสะสมแรงซื �อหากยืนได้จะเกิดการดีดตวัขึ �นตอ่ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 153.07 จุด วิตกบอนด์ยีลด์พุ่ง-โควิดระบาดยุโรป  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื8อคืนนี � (18 มี.ค.) โดยได้รับแรง
กดดนัจากการพุ่งขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ รวมทั �งความกังวลเกี8ยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในยุโรป ซึ8งทําให้บาง
ประเทศในภมูิภาคแหง่นี �ต้องกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั �ง  ดชันีเฉลี8ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที8 32,862.30 จุด ลดลง 153.07 จุด หรือ -0.46% 
ดชันี S&P500 ปิดที8 3,915.46 จดุ ลดลง 58.66 จดุ หรือ -1.48% ดชันี Nasdaq ปิดที8 13,116.17 จดุ ลดลง 409.03 จดุ หรือ -3.02% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื�นขอสวัสดกิารว่างงานพุ่งเกินคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื8นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
พุ่งขึ �นสู่ระดบั 770,000 รายในสปัดาห์ที8แล้ว สงูกวา่ที8นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที8ระดบั 700,000 ราย 

• (-) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกิจมิด-แอตแลนติกพุ่งสูงสุดรอบเกือบ 50 ปี  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันี
ภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก พุ่งขึ �นสู่ระดับ 51.8 ในเดือนมี.ค. ซึ8งเป็นระดับสูงสุดนับตั �งแต่เดือนเม.ย.2516 จากระดบั 23.1 ในเดือนก.พ.  
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ดชันีภาวะธุรกิจจะทรงตวัที8ระดบั 23.1 ในเดือนมี.ค. 

• (-) คาด "ไบเดน" ประกาศความสําเร็จฉีดวัคซีนโควดิ 100 ล้านโดสวันนี �  เจ้าหน้าที8ระดบัอาวโุสรายหนึ8งของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า ประธานาธิบดีโจ 
ไบเดนอาจบรรลุเป้าในการฉีดวัคซีนโควิด-19 จํานวน 100 ล้านโดสให้แก่ชาวอเมริกันภายในเวลา 100 วันแรกของการรับตําแหน่งของเขาในวันนี �  
เจ้าหน้าที8กล่าววา่ ปธน.ไบเดนอาจบรรลเุป้าดงักล่าวก่อนกําหนด โดยเขาได้สาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที8 46 ในวนัที8 20 ม.ค. หรือเมื8อ 
57 วนัก่อน  คาดวา่ปธน.ไบเดนจะประกาศความสําเร็จดงักล่าวในวนันี � ขณะที8สหรัฐเร่งการฉีดวคัซีนให้แก่ประชาชน โดยมีการฉีดเฉลี8ย 2-3 ล้านคนตอ่วนั 

• (-) องค์การยายุโรปไฟเขียววัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ชี �มีความปลอดภัย  องค์การยาแห่งยุโรป (EMA) แถลงในวนันี �ว่า วคัซีนโควิด-19 ของบริษัทแอ
สตร้าเซนเนก้ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย EMA แนะนําให้ประเทศในยุโรปยังคงใช้วคัซีนนี �ต่อไป ซึ8งประโยชน์ที8ได้รับจะมีมากกว่าความ
เสี8ยงที8อาจเกิดขึ �น   

• (-) UNCTAD เพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 64 เป็น 4.7% คาดฟื�นตัวต่อเนื�อง  รายงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพฒันา 
(UNCTAD) ที8เผยแพร่ในวนันี �ระบุว่า ขณะนี �มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะขยายตวั 4.7% ซึ8งเป็นการปรับเพิ8มจากตวัเลขคาดการณ์เดิม
เมื8อเดือนก.ย. 2563 ที8ระดบั 4.3%  โดยรายงานระบวุา่ UNCTAD ได้มีการปรับเพิ8มคาดการณ์เศรษฐกิจโลก เนื8องจากคาดว่าผู้บริโภคในสหรัฐน่าจะมีการ
ใช้จ่ายเพิ8มขึ �นหลังแผนดําเนินการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 คืบหน้าไปได้ด้วยดี ประกอบกับที8มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้าง  
"เศรษฐกิจโลกเริ8มมีการฟื�นตวัมาตั �งแต่ไตรมาส 3/2563 และคาดว่าจะยังคงฟื�นตวัต่อเนื8องตลอดทั �งปี 2564 แม้ว่าอาจจะเป็นไปอย่างไม่ทั8วถึงและไม่
สามารถคาดเดาได้อยู่บ้าง ซึ8งก็เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในเรื8องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การดําเนินนโยบายต่างๆ และการทํางาน
ร่วมกนั" รายงานระบุ  ทั �งนี � UNCTAD คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตวั 8.1% จากการที8รัฐบาลจีนสามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และดําเนินการฉีดวัคซีนภายในประเทศได้อย่างรวดเร็ว  ในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐนั �น คาดว่าจะขยายตวั 4.5% จากการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ และการที8ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศตรึงอตัราดอกเบี �ยใกล้ระดบั 0% ไปจนถึงสิ �นปี 
2566 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่า หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งทะลุ 1.7%  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื8อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที8ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื8อคืนนี � (18 มี.ค.) โดยได้แรงหนนุจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที8พุ่งขึ �นเหนือระดบั 1.7%  ดชันีดอลลาร์ ซึ8งเป็นดชันีวดัความเคลื8อนไหว
ของดอลลาร์เมื8อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ8มขึ �น 0.48% แตะที8 91.8579 เมื8อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื8อเทียบกบัเงินเยน ที8ระดบั 
108.99 เยน จากระดบั 108.82 เยน และแข็งค่าเมื8อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที8ระดบั 0.9284 ฟรังก์ จากระดบั 0.9220 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็ง
ค่าเมื8อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที8ระดบั 1.2507 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2416 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื8อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที8
ระดบั 1.1914 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1980 ดอลลาร์ ขณะที8เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที8ระดบั 1.3929 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3949 ดอลลาร์  

• (+/-) แบงก์ชาติอังกฤษประกาศคงดอกเบี �ย,วงเงิน QE ตามคาด  ธนาคารกลางองักฤษ (BoE) จดัการประชุมกําหนดนโยบายการเงินในวนันี � โดย 
BoE มีมติคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายที8ระดบั 0.1% ซึ8งเป็นระดบัตํ8าสุดเป็นประวตัิการณ์ สอดคล้องกบัการคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์  นอกจากนี � BoE 
ประกาศคงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที8ระดบั 8.95 แสนล้านปอนด์ (1.2 ล้านล้านดอลลาร์) เพื8อลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที8เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

 
                         ที8มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที8 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 

วนัองัคารที8 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื8อมั8นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0** 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื8อมั8นทางเศรษฐกิจ 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 ดชันีตลาดที8อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   82** 84 

วนัพธุที8 17 มี.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.พ.  
 

1.68M** 1.88M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ8มสร้างบ้านเดือนก.พ.  
 

1.42M** 1.58M 

 21.30 น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

2.4M** 13.8M 

วนัพฤหสับดีที8 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   51.8** 23.1 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   770K** 712K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2%** 0.5% 

วนัศกุร์ที8 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี8ปุ่ 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, ** เป็นตวัเลขจริงที8มีการประกาศออกมา 

*ที8มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที8 12 มีนาคม 2021 ซึ8งอาจมีการเปลี8ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


