
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,719 1,707 1,693 

 1,744 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตวัแทบไมเ่ปลี�ยนแปลง  โดยขึ �นไปทําระดบัสงูสุดในระหว่างวันที� 1,741 ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที�ออกมา “แย่” เกินคาด
หลายรายการ  อาทิ  ยอดค้าปลีกที�ลดลง 3.0% ในเดือนก.พ., การผลิตภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐที�ลดลง 2.2% ในเดือนก.พ. และดัชนีความเชื�อมั�นผู้สร้างบ้านที�ลดลงเกินคาดสู่ระดับ 82 ใน
เดือนมี.ค.  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนับอนด์ยีลด์สหรัฐอาย ุ10 ปีให้ร่วงลงหลุด 1.6% แตะระดับ 1.5846% ในระหว่างวันจนเป็นปัจจัยหนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไม่ได้ให้ผลตอบแทนใน
รูปแบบของดอกเบี �ย  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัคงเป็นไปอยา่งจํากดั พร้อมกบัเกิดแรงขายสลบัออกมาเป็นระยะ  ขณะที�บอนด์ยีลด์ฟื�นตัวขึ �นมาปิดเหนือ 1.6% ในช่วงท้าย
ตลาด  ส่วนดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึ �นเล็กน้อย  ประกอบกบันกัลงทนุยงัคงระมดัระวงัในการถือครองสถานะในทกุสินทรัพย์  ก่อนการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ประจําเดือนมี.ค.จะเสร็จ
สิ �นลงในช่วงตี 1 ของคืนวันนี �เพื�อรอความชัดเจนว่านโยบายการเงินของเฟดจะมุ่งไปในทิศทางใด  นั�นทําให้ราคาทองคําแกว่งตัวผันผวนในกรอบแคบ  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองไม่
เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ติตตามการเปิดเผยการอนุญาตก่อสร้างและข้อมลูการเริ�มสร้างบ้าน  รวมถึงจับตาผลการประชุมเฟด คาด“คง” ดอกเบี �ยและวงเงิน QE ตามเดิม  แต่แนะนํารอดู
สญัญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคต  รวมถึงมมุมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐผ่านทางแถลงการณ์ของประธานเฟด, Economic Projections (คาดการณ์ GDP, อตัราการว่างงาน  และอตัรา
เงินเฟ้อ) และ Dot Plot(คาดการณ์อตัราดอกเบี �ยของเจ้าหน้าที�เฟด) ซึ�งอาจส่งผลให้ราคาทองคําผนัผวนได้ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1741.00 1726.00 1731.55 1730.83 -0.47 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,716.47 25.77 91.84 

MA 50 Days 1,799.74 26.36 90.80 

MA 200 Days 1,860.08 24.47 92.73 

RSI 9 Days 47.20 43.29 63.28 

RSI 14 Days 42.73 45.07 61.50 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,050.32 0.00 

ishare 18,415.33 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.1349 -0.4688 -0.8721 

10 วนั 0.8746 0.1534 0.1855 

20 วนั 0.9619 -0.5054 0.8151 

50 วนั 0.1149 -0.8804 0.7975 

100 วนั -0.1130 -0.7423 0.1126 

200 วนั 0.1650 -0.7684 -0.3654 

 

 

17 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                มีแนวโน้มที�จะทดสอบแนวต้าน 1,741-1,744 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทํา
กําไร แต่ถ้าผ่านได้ให้รอขายบริเวณแนวต้านสําคัญ 1,759 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ 2นไป ทั 2งนี 2 ประเมินแนวรับที�  1,721-
1,719  ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคาทองคําวานนี �สร้างระดบัระดบัสูงสุดใหม่จากวนัก่อนหน้าอย่างต่อเนื�อง แม้ว่าการปรับตวัขึ �น
ค่อนข้างจํากัดแต่ก็แสดงถึงแรงเข้าซื �อยังคงเข้ามาพยุงราคาทองคําไว้ ทั �งนี � ทําให้ประเมินแนวรับ
ระยะสั �นนั �นอยูใ่นบริเวณ 1,721-1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่หลดุยงัคงมีโอกาสที�ราคาจะ
ทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,744-1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 127.51 จุด หวั�นเงินเฟ้อพุ่งหนุนเฟดขึ 2นดอกเบี 2ย  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (16 มี.ค.) โดยได้รับแรง
กดดนัจากความกงัวลเกี�ยวกบัภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐ ซึ�งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยเร็วกว่าที�คาดการณ์ไว้ นอกจากนี � 
ตลาดยงัได้รับปัจจยัลบจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลงังาน และกลุ่มอุตสาหกรรม  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 32,825.95 จุด ลดลง 127.51 
จดุ หรือ -0.39% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,962.71 จดุ ลดลง 6.23 จดุ หรือ -0.16% ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,471.57 จดุ เพิ�มขึ �น 11.86 จดุ หรือ +0.09% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื�อมั�นผู้สร้างบ้านปรับตัวลงในเดือนมี.ค.  สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�น
ผู้สร้างบ้านลดลง 2 จดุ สู่ระดบั 82 ในเดือนมี.ค.  อย่างไรก็ดี เมื�อเทียบรายปี ดชันีความเชื�อมั�นเพิ�มขึ �น 10 จดุในเดือนมี.ค. 

• (+) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในเดือนก.พ. สวนทางคาดการณ์  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานในวันนี �ว่า การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐลดลง 2.2% ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นการปรับตวัลงครั �งแรกนบัตั �งแต่เดือนก.ย.2563 และสวนทางนกัวิเคราะห์ที�คาดว่าจะ
เพิ�มขึ �น 0.3% หลงัจากเพิ�มขึ �น 1.1% ในเดือนม.ค.   

• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกลดลงมากกว่าคาดในเดือนก.พ.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกลดลง 3.0% ในเดือนก.พ. หลงัจากพุ่งขึ �น 
7.6% ในเดือนม.ค. นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ยอดค้าปลีกลดลงเพียง 0.5% ในเดือนก.พ.   

• (-) สหรัฐเผยดัชนีราคานําเข้าเพิ�มเกินคาดในเดือนก.พ.    กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันี �ว่า ดชันีราคานําเข้าปรับตวัขึ �นมากกว่าคาดในเดือน
ก.พ. โดยดีดตวัขึ �น 1.3% เมื�อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ�มขึ �น 1.4% ในเดือนม.ค.  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าดชันีราคานําเข้าเพิ�มขึ �นเพียง 
1.2% ในเดือนก.พ. 

•  (-) ดอลลาร์ปรับตัวแคบ ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐปรับตวัในกรอบแคบเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (16 มี.ค.) ก่อนที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะแถลงผลการประชุมนโยบายการเงินในวนันี �ตามเวลาสหรัฐ นอกจากนี � นกัลงทนุ
ยังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที�สําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี � ซึ�งรวมถึงจํานวนผู้ ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสัปดาห์  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวัดความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ขยบัขึ �นเพียง 0.04% สู่ระดบั 91.8655 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบ
กบัเงินเยน ที�ระดบั 108.99 เยน จากระดบั 109.14 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.9251 ฟรังก์ จากระดบั 0.9281 ฟรังก์ นอกจากนี � 
ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2443 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2473 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.1904 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1925 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.3895 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3891 
ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7745 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7750 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) ผลสํารวจชี 2นักลงทุนวติกเงินเฟ้อพุ่ง-เฟดลด QE มากกว่าโควิด-19  ผลสํารวจของแบงก์ ออฟ อเมริกา ระบุว่า บรรดาผู้จดัการกองทนุมีความ
วิตกเกี�ยวกับความเสี�ยงจากเงินเฟ้อมากที�สุด ตามมาด้วยการที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับลดวงเงินซื �อพันธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิง
ปริมาณ (QE) ขณะที�ความกังวลเกี�ยวกบัโควิด-19 ร่วงลงมาอยู่ที�อนัดบั 3  ทั �งนี � ผู้ ตอบแบบสอบถามจํานวน 37% แสดงความกงัวลเกี�ยวกับเงินเฟ้อ 
ขณะที� 35% ระบุว่า มีความกังวลต่อการที�เฟดอาจปรับลดวงเงินซื �อพนัธบตัรตามมาตรการ QE ซึ�งจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาดพนัธบตัร  ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนไม่ถึง 15% ระบุว่า มีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงการกระจายวคัซีน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที�
แสดงความกังวลดงักล่าวลดลงราวครึ�งหนึ�งจากการสํารวจในเดือนที�แล้ว  ปัจจัยความกงัวลเกี�ยวกบัไวรัสโควิด-19 ไม่ติดอนัดบั 1 เป็นครั �งแรกในเดือน
มี.ค. หลงัจากที�ครองอนัดบัสูงสุดนับตั �งแต่เดือนก.พ.ปีที�แล้ว  นอกจากนี � ผลสํารวจยงัพบว่านักลงทุนยังมีความวิตกปลีกย่อยเกี�ยวกบัภาวะฟองสบู่ใน
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท, การที�ประธานาธิบดีโจ ไบเดนอาจประกาศขึ �นภาษีตอ่ชาวอเมริกนั รวมทั �งอาจคมุเข้มกฎระเบียบในภาคธุรกิจ  ผลสํารวจบ่งชี �ว่า นกั
ลงทนุคาดว่าหากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ �นแตะระดบั 2% จะส่งผลให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีททรุดตวัลงมากกว่า 10% และ
หากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งแตะ 2.5% จะทําให้นกัลงทนุถอนตวัออกจากตลาดหุ้นเพื�อเข้าลงทนุในตลาดพนัธบตัร เนื�องจาก
มีความน่าดงึดดูมากกวา่   

• (+/-) สหรัฐเผยสตอ็กสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ�มขึ 2นในม.ค. สอดคล้องคาดการณ์  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยวา่ สต็อกสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ
เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนม.ค. สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.8% ในเดือนธ.ค. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั2งก่อน 

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.   1.72M 1.88M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนก.พ.   1.56M 1.58M 

 21.30 น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

- 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 

 
 

 


