
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,717 1,707 1,690 

 1,745 1,759 1,776 

สรุป ราคาทองคาํวันศกุรที์�ผ่านมาปิดปรบัตวัเพิ�มขึ �น �.!" ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองคาํแกว่งตัวในกรอบแคบโดยมีระดับสงูสุดบรเิวณ !,./0.."  ดอลลารต์่อออนซ ์ และมีระดับตํ�าสุด
บรเิวณ !,.�!.01  ดอลลารต์่อออนซ ์ ทั�งนี �  ราคาทองคาํไดร้บัแรงหนุนจากดัชนีดอลลารที์�อ่อนค่าลงในวันศกุร ์ หลังสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที�เป็นไปตามคาดและอ่อนแอเกินคาด  อาทิ  
ดชันีราคาการใชจ้่ายดา้นการบรโิภคสว่นบคุคล (PCE) ของสหรฐั ซึ�งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อ เพิ�มขึ �น A.�% ในเดือนก.พ.ตามคาด  แต่ขอ้มลูการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคซึ�งคิดเป็นสดัส่วนมากกว่า � ใน / 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรฐั กลับลดลงถึง !.A% ในเดือนก.พ.ซึ�งแยก่ว่าที�นกัวิเคราะหค์าดการณไ์ว ้ ในขณะเดียวกันดชันีความเชื�อมั�นภาคธุรกิจของเยอรมนีกลบัพุ่งขึ �นเกินคาดสู่ระดับ 
F0.0 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสุดนบัตั�งแต่เดือนม.ิย.�A!F จึงเป็นปัจจยัหนนุสกลุเงินยโูรใหฟื้�นตัวขึ �นจนเป็นปัจจัยกดดนัดอลลารเ์พิ�มเติม  ดงันั�น  การอ่อนค่าของดอลลารช์่วยหนนุใหร้าคา
ทองคาํฟื�นตวั  อยา่งไรก็ดี  ดชันีดอลลารย์งัคงเคลื�อนไหวไม่ไกลจากจดุสูงสดุในรอบ 1 เดือน  เพราะโดยรวมแลว้ตลาดยงัคงมีมมุมองเชิงบวกเกี�ยวกบัการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจของสหรฐั  ขณะที�
ตลาดหุน้สหรฐัทะยานขึ �นต่อเนื�องเห็นไดจ้ากดชันีดาวโจนสที์�ปิดเพิ�มขึ �น 1"/.1A จดุ  จึงเป็นปัจจัยบั�นทอนความน่าสนใจลงทุนในสินทรพัยป์ลอดภัย  ประกอบกับกองทุน SPDR ถือครองทอง
ลดลง -0.1! ตนั  สู่ระดับ !,A/0.0� ตัน ทาํใหใ้นปี �A�! กองทุน SPDR ถือครองทองลดลงแลว้ถึง -!/1.!� ตัน  นั�นทาํใหก้ารปรบัตวัขึ �นของราคาทองคาํยงัเป็นไปอย่างจาํกัด  สาํหรบัวันนี �ไม่มี
กาํหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั  แต่อาจติดตามถอ้ยแถลงของนายครสิโตเฟอร ์เจ วอลเลอร ์หนึ�งในคณะผูว้่าการเฟด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1736.75 1721.64 1728.79 1730.90 2.15 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,735.03 25.55 92.20 

MA 50 Days 1,781.22 26.37 91.10 

MA 200 Days 1,860.25 24.79 92.53 

RSI 9 Days 45.35 32.31 71.00 

RSI 14 Days 43.47 37.72 67.24 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,036.62 -6.41 

ishare 17,996.63 -60.64 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8364 0.8566 0.7001 

10 วนั 0.6902 0.3819 0.7414 

20 วนั 0.4380 -0.3555 0.0618 

50 วนั 0.3292 -0.8238 0.7418 

100 วนั -0.0303 -0.7378 0.4929 

200 วนั 0.1910 -0.7979 -0.2622 

 

 

29 มีนาคม 2564 

คําแนะนํา                เข ้าซ ื�อ ข าย เพ ื�อ เก็งก ําไร ร ะยะสั�น จ าก ก าร
แกว่งตัว โดยเข ้าซ ื�อเพ ื�อเก็งกาํไรระยะสั�นหากราคาทองคาํ
สามารถยืนเหนือบร ิเวณ (,721-1,717 ดอลลาร ต์ ่อออนซ ์
ได้ และทยอยปิดสถานะท ําก ําไรหากไม่ผ่านบร ิเวณแนว
ต้าน (,736-1,745 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

ราคาเคลื�อนไหวในกรอบ แมว้า่มมุมองเชิงลบจะลดลง แตห่าก
ราคาทองคําไม่สามารถ break out ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,736-1,745 ดอลลารต์อ่ออนซข์ึ �นไปได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไร
ระยะสั�นใหก้ลับลงมาตั�งฐานราคาบริเวณแนวรบัดา้นล่างอีก
ครั�ง เบื �องตน้ประเมินแนวรบัในโซน 1,721-1,717 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ หากยืนได้ จึงจะมีแรงดีดกลับไปทดสอบแนวต้าน
ดา้นบนอีกครั�ง 
 



 

 

 (+) ร ัฐมนตร ีต่างประเทศสหรัฐฯ  เตือนร ัสเซ ียจะต้องร ับผิดชอบจากการกระท ําท ี�มุ่งร ้ายต่อสหรัฐฯ   นายแอนโทนี บลิงเคน รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ กล่าววา่มีสิ�งที�รสัเซียจะตอ้งรบัผิดชอบและผลที�จะเกิดขึ �นตามมาจากการที�มอสโกถูกระบุว่ามีกิจกรรมมุ่งรา้ยตอ่สหรฐัฯ 
โดยเจา้กระทรวงตา่งประเทศสหรฐัฯ ยงัระบดุว้ยวา่สหรฐัฯ จะดาํเนินการในเรื�องที�จาํเป็นเพื�อปกปอ้งผลประโยชนข์องตนในเวลาอนัเหมาะสมที�สหรฐัฯเป็น
ผู้เลือก  คาํกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ที�ว่านี �มีขึ �นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CNN ซึ�งถูกนาํออกเผยแพร่ในวันอาทิตย์ขณะที�รฐัมนตรี
ตา่งประเทศของสหรฐัฯ เสร็จสิ �นการหารือกบันกัการทตูของประเทศสมาชิกองคก์ารนาโตที้�กรุงบรสัเซลแลว้  โดยนายแอนโทนี บลิงเคนยงักล่าวดว้ยว่ามี
ความมุ่งมั�นผูกพันรว่มกนัในกลุ่มประเทศพนัธมิตรของโลกตะวนัตกที�จะอยู่ในสภาวะที�ตาสว่างเกี�ยวกบัการกระทาํของมอสโก และทาํใหร้ฐับาลรสัเซียที�
ทาํเนียบเครมลินตอ้งรบัผิดชอบในเรื�องเหล่านี�ดว้ย  โดยรฐัมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของสหรฐัฯ ยงักล่าวดว้ยวา่ขณะนี�เจา้หนา้ที�ของสหรฐัฯ 
กาํลงัพิจารณาว่าจะมีการใชม้าตรการลงโทษใดหรือจะมีการดาํเนินการใดๆ ที�วอชิงตนัจะนาํไปใชก้บัมอสโกจากการหารือกบัประเทศสมาชิกขององคก์าร
นาโต ้ ในขณะที�สหรฐักบัรสัเซียเหน็พอ้งกนัว่าควรจะยืดอายุขอ้ตกลงควบคมุอาวธุนิวเคลียรซ์ึ�งกาํลงัจะสิ �นสุดลงออกไปนั�น วอชิงตนัก็ไดก้ล่าวโทษมอสโก
สาํหรบัเรื�องอื�นๆ นบัตั�งแต่การตั�งรางวลัค่าหวัสาํหรบัการสงัหารทหารอเมริกนัในอฟักานิสถาน การที�รสัเซียกา้วก่ายแทรกแซงการเลือกตั�งประธานาธิบดี
สหรฐัฯ ครั�งล่าสดุ และการเจาะลว้งระบบคอมพิวเตอรข์องสหรฐัฯ เป็นตน้ 

 (+) ดอลลอ์ ่อนเท ียบสกุลเงินหลัก ถูกกดดันหลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเล็กนอ้ยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อ
ขายที�ตลาดปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (26 มี.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุขายดอลลาร ์หลงัสหรฐัเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจที�เป็นไปตามคาดและอ่อนแอ
เกินคาด  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน ลดลง 0.02% แตะที� 92.7704 เมื�อคืนนี�  
ดอลลารส์หรฐัแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 109.68 เยน จากระดบั 109.10 เยน, ดอลลารท์รงตวัเมื�อเทียบกบัฟรงักส์วสิ ที�ระดบั 0.9390 ฟรงัก ์และ
ดอลลารอ์่อนค่าลงสู่ระดับ 1.2594 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2610 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ที�ระดับ 1.1789 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.1778 ดอลลาร,์ ปอนดแ์ข็งคา่แตะระดบั 1.3783 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3742 ดอลลาร ์ 

 (+) Ifo เผยความเช ื�อมั�นภาคธุรกิจเยอรมนีสูงสุดในรอบกว่าปีคร ึ�ง  Ifo ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นภาค
ธุรกิจของเยอรมนีพุ่งขึ �นสู่ระดบั 96.6 ในเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั�งแตเ่ดือนมิ.ย.2562 จากระดบั 92.7 ในเดือนก.พ.ที�ผ่านมา 

 (-) ดาวโจนสปิ์ดพุ่ง 453.40 จุด ขานรับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ �นเมื�อคืนนี� (26 มี.ค.) โดยไดแ้รง
หนนุจากการทะยานขึ �นของหุน้กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มเฮลธแ์คร ์และกลุ่มการเงิน เนื�องจากนกัลงทนุคาดว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะขยายตวัเร็วที�สุดนบัตั�งแต่ปี 
2527  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที� 33,072.88 จุด เพิ�มขึ �น 453.40 จุด หรือ +1.39%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,974.54 จดุ เพิ�มขึ �น 65.02 จดุ หรือ 
+1.66% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,138.73 จดุ เพิ�มขึ �น 161.05 จดุ หรือ +1.24% 

 (-) ผลสํารวจม.มิช ิแกนชี�ความเช ื�อมั�นผู้บร ิโภคสหรัฐแตะระดับสูงสุดนับแต่โควิดระบาด  ผลสาํรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดชันีความ
เชื�อมั�นของผูบ้รโิภคสหรฐัพุ่งขึ �นแตะระดบั 84.9 ในช่วงปลายเดือนมี.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 1 ปี จากระดบั 83 ในการสาํรวจเบื �องตน้เดือนมี.ค. และ
สงูกวา่ตวัเลขคาดการณข์องนกัวเิคราะหที์�ระดบั 83.6 

 (-) วจิัยสหรัฐช ี�วัคซ ีนโควิด-19 มีประสิทธ ิภาพในหญิงตั�งครรภ-์ให ้นมบุตร   สาํนกัข่าวซินหวัรายงานวา่ ผลการศกึษาที�เผยแพร่ในวารสารสูตศิาสตร์
และนรีเวชวิทยาอเมริกัน (AJOG) เมื�อวานนี� ระบุว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอารเ์อ็นเอ (mRNA) สรา้งภูมิคุ้มกันแบบสารนํ�า (humoral 
immunity) ในหญิงตั�งครรภแ์ละหญิงใหน้มบตุรได ้

 (+/-) ผู้บร ิโภคสหรัฐใช้จ่ายลดเกินคาด 1.0% ในเดือนก.พ . เหตุอากาศเย็นกระทบ   กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยในวนันี�ว่า การใชจ่้ายของ
ผูบ้ริโภคสหรฐัลดลงเกินคาดในเดือนก.พ. อนัเนื�องมาจากสภาพอากาศที�หนาวเย็นในหลายพื�นที�ของประเทศ และแรงหนุนที�ลดลงชั�วคราวจากการจ่าย
เช็ครอบสองใหก้บัครวัเรือนสหรฐัที�มีรายไดป้านกลางและรายไดต้ ํ�าเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจ  ทั�งนี � การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคซึ�งคดิเป็นสดัส่วนมากกว่า 2 ใน 3 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรฐันั�น ลดลง 1.0% ในเดือนก.พ. หลังจากดีดตวัขึ �น 3.4% ในเดือนม.ค.  สาํหรบัรายไดส้่วนบุคคลนั�น ร่วงลง 7.1% ใน
เดือนก.พ. หลงัจากพุ่งขึ �น 10.1% ในเดือนม.ค.  ส่วนบรรดานกัเศรษฐศาสตรที์�ไดร้บัการสาํรวจโดยรอยเตอรค์าดไวว้่า การใชจ่้ายของผูบ้ริโภคสหรฐัอาจ
ลดลง 0.7% ในเดือนก.พ. และรายไดส้่วนบคุคล อาจรว่งลง 7.3% 

                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที� 30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.2% 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก CB   96.0 91.3 

วนัพธุที� 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครั�งสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   557K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนก.พ.   -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที� 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์� 2 เม.ย. ทั�งวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทั�งวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 26 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


