
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,745 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 5.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะพยายามปรับตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,745.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  เกิดแรง
ขายสลบัออกมาอยา่งหนกั  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัหลกัจากดชันีดอลลาร์ที3แข็งค่าขึ �น 0.27% แตะระดบัสงูสดุ 92.917 ซึ3งเป็นระดบัสงูสุดนับตั �งแต่เดือนพ.ย.และผ่านขึ �นมาเคลื3อนไหว
เหนือเส้นค่าเฉลี3ย 200 วนั  หลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที3ดีเกินคาด  อาทิ  ตัวเลขผู้ ยื3นขอสวัสดิการว่างงานครั �งแรกที3ลดลงสู่ระดับ 684,000 รายในสัปดาห์ที3แล้ว แตะระดับตํ3าสุด
นบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่วนประมาณการครั �งสุดท้ายสําหรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 4/2020 บ่งชี �ว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 
4.3% ซึ3ง “ดีกว่าคาด” และ”ดีกว่า” ตวัเลขประมาณการครั �งที3 2 ที3ระบวุ่าเศรษฐกิจขยายตวั 4.1%  ประกอบกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีฟื�นตวัขึ �นจากแตะระดับตํ3าสุดที3 
1.589% ในระหว่างวนั  หลงัความต้องการในการประมลูพนัธบตัรสหรัฐอาย ุ7 ปีอ่อนแอเป็นเดือนที3 2 ติดต่อกนั  สะท้อนจาก Bid coverage ratio ที3ตํ3ากว่าค่าเฉลี3ยที3 2.23  จึงเป็นปัจจัยกดดัน
ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที3ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ยเพิ3มเติม  นั3นทําให้ราคาทองคําร่วงลงจากระดบัสงูสดุในระหว่างวันแตะระดับตํ3าสุดบริเวณ  1,721.90  ดอลลาร์ต่อออนซ์  
ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี3ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิยเผยดชันีค่าใช้จ่ายเพื3อการบริโภคส่วนบุคคล(Core PCE), การบริโภคส่วนบุคคล, รายได้ส่วนบุคคล, ดัชนีความ
เชื3อมั3นผู้บริโภคและคาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1745.41 1721.90 1734.34 1728.75 -5.35 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,734.91 25.69 92.10 

MA 50 Days 1,783.31 26.37 91.06 

MA 200 Days 1,860.36 24.75 92.55 

RSI 9 Days 44.36 35.47 70.74 

RSI 14 Days 42.85 39.73 66.96 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,043.03 0.00 

ishare 18,057.27 -63.52 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9376 0.8756 0.8275 

10 วนั 0.5924 0.1553 0.5619 

20 วนั 0.5004 -0.3552 0.1338 

50 วนั 0.2734 -0.8246 0.7434 

100 วนั -0.0372 -0.7433 0.4351 

200 วนั 0.1980 -0.7910 -0.2774 

 

 

26 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เข้าซื �อขายเพื� อเก็งกําไรระยะสั�นจากการ
แกว่งตัว โดยเปิดสถานะซื �อหากราคาไม่หลุดบริเวณแนว
รับ 1,717-1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หากราคาทองคําไม่
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,737-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ ให้ทยอยปิดสถานะซื �อเพื�อทาํกาํไรบางส่วน 

 

ราคาทองคํามีโมเมนตัมเป็นบวกเพิ3มขึ �นหลังจากวานนี �ราคาสร้าง
ระดับสูงสุดใหม่จากวันก่อนหน้าได้ หากวันนี �ราคาไม่หลุด 1,721-
1,717 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดแรงซื �อเข้าพยงุให้ปรับตวัขึ �นสู่โซน 
1,737-1,745 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สําหรับวันนี �ประเมินว่า หากการ
อ่อนตัวลงในระดับจํากัด ราคายงัคงแกว่งตวัในกรอบ โดยประเมิน
แนวรับระยะสั �นบริเวณโซนที3 1,717-1,707 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) จีนโต้สหรัฐอย่าทําตัวสองมาตรฐานในเรื� องสิทธิมนุษยชน  จีนออกมาแสดงความหวังว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปบางประเทศจะ
สามารถละทิ �งการกระทําที3เป็นสองมาตรฐาน และกล้าเผชิญหน้ากบัปัญหาสิทธิมนษุยชนในประเทศของตวัเองด้วยการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
เพื3อพฒันาและปกป้องสิทธิdของประชาชน  นางฮั3ว ชนุหยิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวถ้อยคําดงักล่าวในระหว่างการสรุปข่าวประจําวนั
เพื3อตอบโต้ที3กระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกมาแสดงความคิดเห็นต่อข้อมติว่าด้วย "การส่งเสริมความร่วมมือที3เป็นประโยชน์ร่วมกนัในด้านสิทธิ
มนษุยชน" ซึ3งคณะมนตรีสิทธิมนษุยชนแห่งสหประชาชาติให้การรับรองเมื3อวนัองัคารที3ผ่านมา 

• (+) ญี�ปุ่นแจงสหรัฐชื�อน่านนํ �าที�เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมื�อเช้าคือทะเลญี�ปุ่น ไม่ใช่ทะเลตะวันออก  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ญี3ปุ่ นได้
ออกมาชี �แจงกบัสหรัฐถึงชื3อของน่านนํ �าที3เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุเมื3อเช้านี �ว่าคือ "ทะเลญี3ปุ่ น" (Sea of Japan) ไม่ใช่ "ทะเลตะวนัออก" (East Sea)  
นายมานาบ ุซาไก รองหวัหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี3ปุ่ นกล่าวในการแถลงข่าวว่า รัฐบาลญี3ปุ่ นได้ส่งคําชี �แจงไปยงัรัฐบาลสหรัฐต่อกรณีที3กอง
กําลงัสหรัฐภาคพื �นอินโด-แปซฟิิกได้ออกมาประกาศเกี3ยวกบัการที3เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุในเช้าวนัพฤหสับดี (25 มี.ค.)  นายซาไกระบวุ่า ประกาศ
ดงักล่าวมีการปรากฏถ้อยคําที3ไม่เหมาะสม และประเทศของเราก็มีจดุยืนว่า "ทะเลญี3ปุ่ น" ถือเป็นชื3อเดียวที3เป็นสากลของน่านนํ �าแห่งนี � 

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับข้อมูลแรงงานสหรัฐสดใส  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื3อเทียบกบัสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที3ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื3อคืนนี � (25 มี.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานลดลงแตะระดบัตํ3าสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค. 2563 ซึ3งทําให้นกัลงทนุมี
มมุมองเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ  ดชันีดอลลาร์ ซึ3งเป็นดชันีวัดความเคลื3อนไหวของดอลลาร์เมื3อเทียบกับสกลุเงินหลัก 6 สกลุในตะกร้าเงิน 
เพิ3มขึ �น 0.28% แตะที3 92.7889 เมื3อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื3อเทียบกบัเงินเยน ที3ระดบั 109.10 เยน จากระดบั 108.70 เยน และแข็งค่าเมื3อ
เทียบกับฟรังก์สวิส ที3ระดับ 0.9390 ฟรังก์ จากระดับ 0.9355 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื3อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที3ระดับ 
1.2610 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2565 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที3ระดับ 1.1778 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.1821 ดอลลาร์ ขณะที3เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.3742 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3693 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที3ระดบั 
0.7583 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7597 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 199.42 จุด ขานรับข้อมูลแรงงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื3อคืนนี � (25 มี.ค.) หลงัสหรัฐเปิดเผย
ตวัเลขผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานลดลงแตะระดบัตํ3าสดุนบัตั �งแต่เดือนมี.ค. 2563 ซึ3งช่วยให้นกัลงทนุมีมมุมองเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ และเป็น
ปัจจัยหนุนแรงซื �อหุ้นกลุ่มที3คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตัวของเศรษฐกิจ  ดัชนีเฉลี3ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที3 32,619.48 จุด เพิ3มขึ �น 
199.42 จดุ หรือ +0.62% ดชันี S&P500 ปิดที3 3,909.52 จดุ เพิ3มขึ �น 20.38 จดุ หรือ +0.52% ดชันี Nasdaq ปิดที3 12,977.68 จดุ เพิ3มขึ �น 15.79 จดุ 
หรือ +0.12% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื�นขอสวัสดิการว่างงานลดลงตํ�าสุดนับตั �งแต่โควิดระบาด  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ ยื3นขอสวสัดิการ
ว่างงานครั �งแรกลดลงสู่ระดบั 684,000 รายในสปัดาห์ที3แล้ว ซึ3งเป็นระดบัตํ3าสดุนบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงกลางเดือนมี.ค.
ปีที3แล้ว และตํ3ากว่าที3นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที3ระดบั 735,000 ราย 

• (+/-) เดนมาร์กสั�งระงบัการฉีดวัคซนีแอสตร้าเซนเนก้าต่ออีก 3 สัปดาห์  เจ้าหน้าที3อาวโุสด้านสาธารณสขุของเดนมาร์กเปิดเผยว่า เดนมาร์ก
จะระงบัการฉีดวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าต่อไปอีก 3 สปัดาห์  นายโซเร็น บรอสตอม ผู้อํานวยการทั3วไปหน่วยงานดแูลด้าน
สขุภาพของเดนมาร์กกล่าวว่า "วนันี � เราได้ตดัสินใจที3จะขยายการระงบัใช้งานวคัซนีต่อไปอีก 3 สปัดาห์" จนถงึวนัที3 18 เม.ย. 

• (+/-) จนีฉีดวัคซนีป้องกันโควิดให้ประชาชนแล้วกว่า 85 ล้านโดส  สํานกัข่าวซนิหวัรายงานว่า คณะทํางานเฉพาะกิจระหว่างหน่วยงานเพื3อการ
รับมือโรคโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีนได้เปิดเผยตวัเลขล่าสดุบ่งชี �ว่า จีนดําเนินการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ให้ประชาชนทั3วประเทศไปกว่า 
85.85 ล้านโดสแล้ว เมื3อนบัถงึวนัพธุ (24 มี.ค.) ที3ผ่านมา 

 

                         ที3มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที3 22 มี.ค. 20.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

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

วนัองัคารที3 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 

วนัพธุที3 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 ยอดสั3งซื �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   - - 

วนัพฤหสับดีที3 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 วนัที3 1 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งสดุท้ายจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.3%** 4.1% 

 19.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

684K** 770K 

วนัศกุร์ที3 26 มี.ค. ทั �งวนั ยโุรป Euro Summit  
 

- - 

 วนัที3 2 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรัฐฯ ดชันีค่าใช้จ่ายเพื3อการบริโภคส่วนบุคคล(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 ดชันีความเชื3อมั3นผู้บริโภคจากUoM  
 

83.6 83.0 

 
21.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM  

 

- 3.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 

*ที3มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที3 19 มีนาคม 2021 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 


