
  

                         หากการอ่อนตัวลงของราคาสามารถรักษาระดับ
เหนือบริเวณแนวรับ 1,721-1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ อาจจะเห็นการ
ดีดตัวกลับขึ *นไปบริเวณแนวต้าน 1,741-1,744 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่
หากราคาหลุดแนวรับ 1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะทําให้ราคายังคง
ปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที3 1,707 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

17 มีนาคม 2564 

สรุป ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐมีแผนปรับขึ �นภาษีครั �งใหญ่เพื&อนําเงินไปใช้จ่ายสําหรับโครงการด้านเศรษฐกิจระยะยาว โดยจะพิจารณาปรับขึ �นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจาก 21% เป็น 28% และปรับขึ �นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับผู้ ที&มีรายได้มากกว่า 4 แสนดอลลาร์ต่อปีขึ �นไป แม้ว่ากระแสข่าวดงักล่าวจะ
กระตุ้นแรงซื �อทองคํา แต่นักลงทุนเพิ&มความระมัดระวงัในการสะสมทองคําเพิ&มเติม ก่อนทราบผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี � เนื&องจาก
คาดการณ์เชิงบวกมากขึ �นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจหลงัจากรัฐบาลสหรัฐจดัสรรมาตรการเยียวยาวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์แก่ภาคครัวเรือน แนวโน้มดงักล่าว
สร้างแรงขายสลบัเข้ามากดดนัราคาทองคําเมื&อราคาปรับตวัขึ �น แนะนํารอจงัหวะเข้าซื �อเมื&อราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรับ 1,721-1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
โดยขายทํากําไรเมื&อราคาดีดตวัขึ �นไปบริเวณแนวต้าน 1,741-1,744 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาสามารถผ่านไปได้น่าจะเห็นการปรับตวัขึ �นต่อทดสอบแนว
ต้านถดัไปโซน 1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
ตารางที3 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

17/03/2564 15:28 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,730.83 1,735.00 4.17 0.24 

Spot Silver ($) 25.91 25.97 0.06 0.23 

เงนิบาท (฿/$) 30.75 30.78 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,200 25,300 100.00 0.40 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.39 68.64 0.25 0.37 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.87 91.97 0.10 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.1902  1.1892  -0.0010  -0.0800  

  ที3มา : Aspen 

ที3มา : Aspen 

 

 1,719  1,707  1,693 

 1,744  1,759  1,776 

 

 



 

 

• (+) หน่วยข่าวกรองสหรัฐเผยเกาหลีเหนืออาจเตรียมทดสอบอาวุธ, ครั*งแรกในยุค"ไบเดน"   สถานีโทรทศัน์ CNN รายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที&
รัฐบาลผู้ ไม่ประสงค์ออกนามเมื&อวานนี �ว่า หน่วยข่าวกรองสหรัฐพบว่า เกาหลีเหนืออาจกําลงัเตรียมทดสอบอาวธุ ซึ&งเป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่ที&คณะบริหาร
ภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐเข้าบริหารประเทศ รายงานดงักล่าวมีขึ �นในขณะที&นายโทนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและ
นายลอยด์ ออสตนิ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดนิทางเยือนตา่งประเทศครั �งแรก โดยเดนิทางเยือนเอเชียเพื&อประชมุกบัเจ้าหน้าที&ญี&ปุ่ นและเกาหลีใต้ ประเด็น
สําคญัประเดน็หนึ&งของวาระการเดนิทางครั �งนี �คือ "การปลดอาวธุนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ของเกาหลีเหนือ" และความพยายามร่วมกนัในประเด็นดงักล่าว 
เจ้าหน้าที&สหรัฐระบุว่า เกาหลีเหนือจะสรุปการตดัสินใจโดยอิงตามผลจากการเดินทางของนายบลินเคนและนายออสติน ชาวอเมริกนัไม่ปฏิเสธความ
เป็นไปได้วา่การทดสอบอาวธุจะเกิดขึ �น ขณะที&เจ้าหน้าที&สหรัฐยงัคงอยู่ในเอเชีย ซึ&งในกรณีดงักล่าวจะเป็นการส่งสญัญาณว่า นายคิม จอง อึน ผู้ นําสูงสุด
ของเกาหลีเหนือเรียกร้องที&จะเป็นผู้ มีส่วนร่วมที&สําคญัในภมูิภาค  

• (+) คาดสหรัฐจะควํ3าบาตรรัสเซียสัปดาห์หน้าฐานแทรกแซงการเลือกตั *งปธน.ปี 2020  สถานีโทรทศัน์ CNN รายงานเมื&อวานนี �ว่า คาดว่าสหรัฐจะ
เปิดเผยมาตรการควํ&าบาตรต่อรัสเซียในสัปดาห์หน้าเป็นอย่างเร็ว จากข้อกล่าวหาที&ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2020  
นอกจากนั �น CNN ยงัรายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที&สหรัฐที&ไม่เปิดเผยชื&อว่า อิหร่านมีแนวโน้มจะเผชิญการควํ&าบาตรเช่นกนั เจ้าหน้าที&ข่าวกรองสหรัฐระบุใน
รายงานที&เผยแพร่เมื&อวานนี �ว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซียทราบและอาจสั&งการให้รัสเซียจัดการหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐเพื&อสร้าง
ประโยชน์แก่อดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐด้วยการใช้ข้อ "กล่าวหาที&ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดและไร้แหล่งที&มา" ตอ่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของ
สหรัฐ ซึ&งเป็นผู้ ท้าชิงในศกึเลือกตั �งครั �งนั �น  

• (-) ดอลลาร์แข็งแกร่งขณะนักลงทุนจับตาการชี *นําของเฟด ดอลลาร์รักษาแรงบวก เมื&อเทียบกับสกุลเงินหลักในวนันี � ขณะที&นักลงทนุรอการ
ประชุมการกําหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื&อดสูิ&งบ่งชี �ใดๆว่า เฟดอาจเริ&มขึ �นอตัราดอกเบี �ยเร็วขึ �นหรือไม่ หรือจะปล่อยให้ผลตอบแทน
พนัธบตัรปรับขึ �นตอ่ไป  เมื&อเทียบกบัเยน ดอลลาร์แข็งแกร่งขึ �น 0.1% มาที& 109.085 เยน โดยอยู่ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 9 เดือนของสปัดาห์นี � ยูโรทรงตวัเมื&อ
เทียบกบัดอลลาร์ หลงัจากที&ร่วงลงใน 3 วนัที&ผ่านมา ขณะที&คาดวา่เจ้าหน้าที&กําหนดนโยบายของเฟดจะคาดถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจสหรัฐที&เร็วที&สุด
ในรอบหลายทศวรรษหลงัการฉีดวคัซีนโควดิ-19 และแผนกระตุ้นครั �งใหม่วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ นกัลงทนุในตลาดจะมุ่งความสนใจไปที&สิ&งบ่งชี �ทีว่า 
เฟดอาจเริ&มขึ �นอตัราดอกเบี �ยในปี 2023 หรือไม่ ซึ&งเร็วกวา่ที&เฟดได้ระบไุว้ "มีแนวโน้มวา่ คาดการณ์เศรษฐกิจของเฟดจะยอมรับภาพการขยายตวัที&ดีขึ �นใน
ปีนี � แตจ่ะยงัคงแสดงหนทางที&ยาวไกลไปสู่ภาวะที&สอดคล้องกบัการจ้างงานขั �นสงูสดุที&จะทําให้แรงกดดนัตอ่เงินเฟ้อคงอยู่ยั&งยืน" นกัวิเคราะห์ของมอร์แกน 
สแตนลีย์กล่าว  "หากเฟดอยู่ในเชิงผ่อนคลายมากกว่าคาด จะบ่งชี �ว่า ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐและดอลลาร์จะปรับลงในระยะอนัใกล้ โดยเฉพาะเมื&อ
เทียบกบัสกลุเงินเสี&ยง แต่เรายงัคงคาดถึงความเสี&ยงช่วงขาขึ �นสําหรับดอลลาร์ในไตรมาส 2" ดชันีดอลลาร์อยู่ที& 91.908 หลงัปรับขึ �น 3 วนัติดต่อกนั โดย
ได้แรงหนนุส่วนใหญ่จากผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐที&อยู่ในระดบัสงู 

• (-) กระแสเม็ดเงินไหลเข้าคริปโตเคอร์เรนซีทําสถิติสูงสุดที3 4.2 พันล้านดอลลาร์สําหรับ Q1   ข้อมลูจาก CoinShares แสดงว่า กระแสเม็ดเงิน
ไหลเข้าสู่กองทนุและผลิตภณัฑ์คริปโตเคอร์เรนซีแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ที& 4.2 พนัล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสแรก ซึ&งสะท้อนความสนใจของนกั
ลงทนุสถาบนัที&เพิ&มสงูขึ �น ระดบัสงูสดุก่อนหน้านี �สําหรับกระแสเม็ดเงินไหลเข้าคริปโตอยู่ที& 3.9 พนัล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4 ของปีที&ผ่านมา ซึ&งขบัเคลื&อน
ให้กระแสเม็ดเงินไหลเข้าทั �งหมดสําหรับปี 2020 ปรับสู่ 6.7 พนัล้านดอลลาร์  บติคอยน์ ซึ&งเป็นคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ที&สุดของโลกในแง่มลูค่าตลาด มี
กระแสเม็ดเงินไหลเข้ามากที&สุดในปีนี �ที& 3.3 พนัล้านดอลลาร์ ขณะที&อีเธอเรียมตามมาเป็นอนัดบัสองที& 731 ล้านดอลลาร์  บิตคอยน์แตะระดบัสูงเป็น
ประวตัิการณ์ที& 61,781.83 ดอลลาร์ในวนัเสาร์ แต่ลดลงนบัจากนั �น ขณะที&นกัลงทนุปรับฐานแรงบวก ท่ามกลางแผนของอินเดียในการแบนคริปโตเคอร์
เรนซี  

• (-) EU เร่งไฟเซอร์-บิออนเทคจัดส่งวัคซีนโควดิให้ก่อน 10 ล้านโดสภายในไตรมาส 2  คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เสนอนี �ให้บริษัทไฟเซอร์-บิออ
นเทคเร่งส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ให้ก่อนจํานวน 10 ล้านโดสในช่วงไตรมาสที& 2 ของปีนี �    ข้อเสนอของ EC มีขึ �นหลงัจากที&มีการทําข้อตกลงกบั
บริษัทไฟเซอร์-บอิอนเทค อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดงักล่าวยงัคงอยู่ระหวา่งรอการอนมุตัิจากชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ในการประชุมคณะกรรมการ
ร่วม (Steering Board)    
 

ที3มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

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&มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที& 12 มีนาคม 2021 ซึ&งอาจมีการเปลี&ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


