
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,743 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 6.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําในระหว่างวันได้รับแรงหนุนจากแรงซื �อ Buy the dip ประกอบกับนักลงทุนบางส่วนเข้าซื �อทองคําในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยัท่ามกลางความขดัแย้งระหว่างประเทศที�ทวีความรุนแรงขึ �น  อาทิ  ความขดัแย้งระหว่างจีนและสหรัฐหลงัจากล่าสดุวานนี �ก.ล.ต.สหรัฐ ได้เริ�มใช้มาตรการตามกฎหมายใหม่ที�
อาจจะถอดหุ้นของบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้ว หากบริษัทเหล่านี �ไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของสหรัฐ  ขณะที�เช้าวนันี �เจ้าหน้าที�เกาหลีใต้  ญี�ปุ่ นและสหรัฐ  ระบตุรงกนั
ว่า  เกาหลีเหนือได้ยงิจรวดอยา่งน้อย 2 ลกูซึ�งเจ้าหน้าที�ญี�ปุ่ นคาดการณ์ว่าอาจเป็นขีปนาวธุ(ballistic missiles)  อีกทั �งอตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐอาย ุ10 ปีได้ปรับตัวลดลงต่อ  หลังจาก
วานนี �ความต้องการประมลูพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ5 ปีเป็นไปอยา่งแข็งแกร่ง  ปัจจยัดงักล่าวช่วยหนนุให้ราคาทองคําสามารถฟื�นตวัขึ �นมาปิดตลาดในแดนบวกได้  แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากการ
แข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์ก็ตาม  ทั �งนี �  ดชันีดอลลาร์ยงัคงแข็งค่าต่อเนื�องเป็นวนัทําการ 3 ติดต่อกนั  หลงัจากวานนี �นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดและนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ
ได้แสดงความเชื�อมั�นว่า  “เศรษฐกิจสหรัฐจะยงัคงแข็งแกร่ง”  ส่วนสกลุเงินยโูรยงัอยูภ่ายใต้แรงกดดนัท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ระลอกที� 3 ซึ�งช่วยสร้างแรงหนนุให้กบัสกลุเงินดอลลาร์
เพิ�มเติม  นั�นทําให้การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัเป็นไปอยา่งจํากดัเช่นกนั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -2.33 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตร
มาส 4/2020  และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์ของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1736.98 1724.07 1727.19 1734.10 6.93 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,735.33 25.76 91.97 

MA 50 Days 1,785.41 26.36 91.02 

MA 200 Days 1,860.46 24.71 92.58 

RSI 9 Days 47.47 34.02 70.09 

RSI 14 Days 44.55 38.89 66.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,043.03 -2.33 

ishare 18,120.79 -101.07 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8343 0.8365 0.7545 

10 วนั 0.3656 -0.1707 0.2119 

20 วนั 0.6746 -0.2768 0.4219 

50 วนั 0.2280 -0.8403 0.7554 

100 วนั -0.0477 -0.7521 0.3693 

200 วนั 0.1970 -0.7875 -0.2989 

 

 

25 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                บริเวณ 1,724-1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก
ไม่หลุด แนะนําเข้าซื $อ เพื&อทาํกาํไรระยะสั $นจากการแกว่งตัว  
ทั $งนี $ สามารถทยอยแบ่งปิดสถานะซื $อทาํกําไร หากราคาดีด
ตัวขึ $นไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,737-1,743 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

 

ราคาพยายามทรงตวัเคลื�อนไหวในกรอบ หากรักษาระดบัได้ทําให้รา
คามีโอกาสขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน 1,737-1,743 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แสดงถึงแรงเข้าซื �อในระยะสั �น หากยืนได้แข็งแกร่งมีโอกาส
ปรับตัวขึ �นไปทดสอบ แนวต้านถัดไป 1,759 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ระดบัสงูสดุเดือนมี.ค.) ขณะที�แนวรับนั �นอยูใ่นบริเวณ 1,724-1,717 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 3.09 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนโลยี  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (24 มี.ค.) โดยได้รับแรงกดดนัจาก
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที�ร่วงลงติดต่อกนัเป็นวนัที� 2 รวมทั �งความกงัวลเกี�ยวกบัผลกระทบของการที�ประเทศยโุรปยงัคงใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื�อควบคมุ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปัจจบัลบดงักล่าวได้บดบงัแรงบวกจากการที�นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนาง
เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ได้แสดงความเชื�อมั�นเกี�ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ  ดัชนีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 32,420.06 จุด 
ลดลง 3.09 จดุ หรือ -0.01% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,889.14 จดุ ลดลง 21.38 จดุ หรือ -0.55% ดชันี Nasdaq ปิดที� 12,961.89 จดุ ลดลง 265.81 
จดุ หรือ -2.01% 

• (+) ก.ล.ต.สหรัฐเริ&มใช้มาตรการเปิดช่องถอดบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้ว  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ของสหรัฐ (SEC) หรือก.ล.ต.สหรัฐ ได้เริ�มใช้มาตรการตามกฎหมายใหม่ที�อาจจะถอดหุ้นของบริษัทจีนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐแล้ว หากบริษัทเหล่านี �
ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชีของสหรัฐ  ความเคลื�อนไหวดังกล่าวมีขึ �นหลังเมื�อวนัที� 18 ธ.ค.ที�ผ่านมา อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ได้ลงนามในกฎหมาย Holding Foreign Companies Accountable Act ซึ�งเป็นกฎหมายใหม่ที�พุ่งเป้าถอดหลกัทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ออก
จากตลาดสหรัฐ หากไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชี Public Accounting Oversight Board (PCAOB) ของสหรัฐภายในระยะเวลา 3 ปี  
ทั �งนี � แม้กฎหมายดงักล่าวมีการบงัคบัใช้กบับริษัทต่างชาติทั �งหมดที�จดทะเบยีนในสหรัฐ แต่ก็ถกูมองว่าเป็นการพุ่งเป้าไปยงับริษัทของจีนโดยเฉพาะ 
ซึ�งนบัเป็นความพยายามอีกครั �งของอดีตปธน.ทรัมป์ที�จะเพิ�มความตงึเครียดกบัจีน ก่อนที�เขาจะอําลาตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ 

• (+) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเบื $องต้นสหรัฐขยับลงเล็กน้อย  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการเบื �องต้นของสหรัฐ อยู่ที�ระดบั 59.1 ในเดือนมี.ค. ลดลงเล็กน้อยจากระดบั 59.5 ในเดือน
ก.พ.  ดชันี PMI ยงัคงอยู่สงูกว่าระดบั 50 ซึ�งบง่ชี �ว่า ภาคธุรกิจของสหรัฐมีการขยายตวั โดยได้รับแรงหนนุจากกิจกรรมในภาคบริการ ส่วนในแง่ของ
ยอดการผลิตนั �นขยายตวัได้ไม่มากนกัเพราะมีปัญหาด้านซพัพลาย 

• (+) สหรัฐเผยยอดสั&งซื $อสินค้าคงทนเดือนก.พ. ลดลงครั$งแรกในรอบ 10 เดือน  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนของ
สหรัฐ เช่น เครื�องบิน รถยนต์ และเครื�องจักรขนาดใหญ่ที�มีอายุการใช้งานตั �งแต่ 3 ปีขึ �นไป ลดลง 1.1% ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นการลดลงครั �งแรก
นบัตั �งแต่เดือนเม.ย.ปีที�แล้ว หลงัจากที�เพิ�มขึ �น 3.5% ในเดือนม.ค.ที�ผ่านมา และสวนทางกบัที�นกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ�มขึ �น 0.8%  ขณะที�ยอดสั�งซื �อ
สินค้าคงทนพื �นฐาน ซึ�งเป็นคําสั�งซื �อสินค้าทนุที�ไม่รวมเครื�องบิน และสินค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิ�งบ่งชี �แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ ลดลง 0.8% ใน
เดือนก.พ. หลงัจากที�เพิ�มขึ �น 0.6% ในเดือนม.ค. ขณะที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ�มขึ �น 0.5% 

• (-) เนเธอร์แลนด์ขยายเวลาล็อกดาวน์ หลังผู้ติดเชื $อโควิดยังเพิ&มต่อเนื&อง  สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า นายมาร์ค รุตเตอ นายกรัฐมนตรี
เนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลจะขยายเวลามาตรการล็อกดาวน์ออกไปจนถึงวนัที� 20 เม.ย. หลงัจากที�ยงัพบผู้ ติดเชื �อโควิด-19 และผู้ ต้องรับ
การรักษาตวัในโรงพยาบาลเพิ�มขึ �น  นายรุตเตอกล่าวว่า "จํานวนผู้ ติดเชื �อโควิด-19 ที�รักษาตวัอยู่ในแผนกผู้ ป่วยหนกัเพิ�มขึ �น ซึ�งเป็นสญัญาณว่าเสี�ยง
จะเกิดการแพร่ระบาดรอบ 3 จงึต้องขยายเวลาบงัคบัใช้มาตรการที�มีอยู่ต่อไป" 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับพาวเวล-เยลเลนมั&นใจแนวโน้มศก.สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (24 มี.ค.) นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ แสดงความ
เชื�อมั�นว่าเศรษฐกิจสหรัฐยงัคงแข็งแกร่ง  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน 
เพิ�มขึ �น 0.21% แตะที� 92.5328 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9355 ฟรังก์ จากระดบั 0.9338 ฟรังก์ แต่อ่อนค่า
เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 108.70 เยน จากระดบั 108.74 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2565 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.2568 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1821 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1852 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์
อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.3693 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3758 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7597 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.7643 ดอลลาร์สหรัฐ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั$งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 22 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.   6.22M** 6.69M 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ.   775K** 923K 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดริชมอนด์   17** 14 

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

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  66.6** 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  50.8** 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  62.4** 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  48.8** 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  57.9** 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  56.8** 49.5 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนก.พ.     -1.1%** 3.4% 

 20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น  59.0** 58.6 

 
20.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น  60.0** 59.8 

 21.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 21.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  1.9M** 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. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.1% 4.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

737K 770K 

วนัศกุร์ที� 26 มี.ค. ทั �งวนั ยโุรป Euro Summit  
 

- - 

 วนัที� 2 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีค่าใช้จ่ายเพื�อการบริโภคส่วนบุคคล(Core PCE)  
 

0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรัฐฯ การบริโภคส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-6.9% 10.0% 

 19.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนก.พ.  
 

-0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจากUoM  
 

83.6 83.0 

 
21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM  

 

- 3.1% 

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

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 19 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


