
  

                         หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,720-
1,727 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ ทําให้เห็นอาจการย่อตัวลงอีกครั(ง โดย
ประเมินแนวรับไว้ที- 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนเหนือ
แนวรับดังกล่าวได้ จะเห็นการอ่อนตัวลงต่อทดสอบแนวรับถัดไป
บริเวณ 1,687 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

12 มีนาคม 2564 

สรุป บริษัท Novavax Inc ระบุว่า วคัซีนของทางบริษัทมีประสิทธิภาพ 96% ในการป้องกนัการติดเชื -อโควิด-19 สายพนัธุ์ดั -งเดิมในการดําเนินการทดลองขั -น
ปลายในองักฤษ และ วคัซีนชนิดนี -มีประสิทธิภาพ 86% ในการป้องกนัไวรัสกลายพนัธุ์ที9แพร่เชื -อง่ายขึ -น ซึ9งพบครั -งแรกและขณะนี -แพร่ระบาดในองักฤษ ขณะที9
โดยรวมวคัซีนมีประสิทธิภาพรวม 90% เมื9ออิงตามข้อมลูจากการตดิเชื -อโควดิ-19 ทั -งสองสายพนัธุ์ ข้อมลูดงักล่าวกดดนัราคาทองคําให้อ่อนตวัลง อย่างไรก็ตาม 
นกัลงทุนจบัตาความขัดแย้งระว่างสหรัฐกับจีน เมื9อสหรัฐประณามจีนในการเปลี9ยนแปลงระบบการเลือกตั -งในฮ่องกง และกล่าวถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที9จีน
กระทําตอ่ชนกลุ่มน้อยชาวมสุลิม โดยนายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐและนายเจค ซลัลิแวน ที9ปรึกษาด้านความมั9นคงแห่งชาติสหรัฐ จะหารือ
กบันกัการทตูจีนในรัฐอลาสก้าในวนัที9 18-19 มี.ค. โดยเฉพาะเจาะจงไปที9ประเดน็ ไต้หวนั และ ความพยายามในการบั9นทอนประชาธิปไตยในฮ่องกง ความเสี9ยง
ดงักล่าว สร้างแรงซื -อเข้าพยงุราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัไว้ ทั -งนี - ราคาทองคําอาจกลบัมาเคลื9อนไหวในกรอบเพื9อสร้างฐานราคาให้มั9นคง หากราคา
ทองคําขึ -นทดสอบแนวต้าน 1,727-1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนที9มีทองคําในมือ อาจขายบางส่วนหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน ซึ9งหากราคาไม่
สามารถผ่านไปได้ให้อาจเหน็การย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ แนะนําให้รอจงัหวะเข้าซื -อเพื9อลงทนุระยะสั -นบริเวณแนวรับ 1,700-1,687 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

12/03/2564 16:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,722.10 1,704.84 -17.26 -1.00 

Spot Silver ($) 26.11 25.63 -0.48 -1.84 

เงนิบาท (฿/$) 30.54 30.75 0.21 0.67 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,150 24,850 -300.00 -1.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 69.63 69.38 -0.25 -0.36 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.42 91.80 0.38 0.42 

เงนิยโูร (€/$) 1.1983  1.1934  -0.0049  -0.4100  

  ที-มา : Aspen 

ที-มา : Aspen 

 

 1,700  1,687  1,676 

 1,727  1,740  1,759 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐสั- งคุมเข้มข้อจาํกัดห้ามส่งออกชิ (นส่วนประกอบอุปกรณ์ 5G ให้หัวเว่ย  สื9อต่างประเทศรายงานว่า คณะทํางานของประธานาธิบดีโจ ไบ
เดนได้แจ้งให้ซพัพลายเออร์บางรายของบริษัทหวัเว่ย เทคโนโลยี9ของจีนทราบว่า จะมีเงื9อนไขที9เข้มงวดมากขึ -นกว่าใบอนญุาตการส่งออกเดิมที9เคยอนมุตัิ
ไปก่อนหน้านี - โดยจะสั9งห้ามการส่งออกสินค้าบางรายการที9ใช้ในหรือใช้กบัอุปกรณ์ 5G โดยจะมีผลบงัคบัใช้ในสปัดาห์นี -  เงื9อนไขดงักล่าวจะกําหนดข้อ
ห้ามที9ชดัเจนมากขึ -นในการส่งออกส่วนประกอบตา่งๆ เช่น เซมิคอนดกัเตอร์ เสาอากาศ และแบตเตอรี9 สําหรับอุปกรณ์ 5G ของหวัเว่ย โดยจะทําให้การสั9ง
ห้ามเป็นไปในรูปแบบเดียวกันมากขึ -นในกลุ่มผู้ ที9ได้รับใบอนญุาต โดยก่อนหน้านี - บางบริษัทได้รับใบอนุญาตที9ยอมให้ยงัคงส่งออกส่วนประกอบให้กับ
หวัเว่ย ซึ9งหวัเว่ยอาจนําไปใช้ในอุปกรณ์ 5G ขณะที9บางบริษัทนั -นเผชิญกับข้อจํากัดที9เข้มงวดมากกว่าอยู่แล้ว  ทั -งนี - ความเคลื9อนไหวดงักล่าวยงัเป็น
สญัญาณบง่ชี -วา่ คณะทํางานของปธน.ไบเดนวางแผนที9จะควบคมุการส่งออกที9เข้มงวดมากขึ -นตอ่จากสมยัอดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ โดยก่อนหน้านี - นางจี
นา ไรมอนโด รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ให้สมัภาษณ์กบัเอ็มเอสเอ็นบีซีว่าจะบงัคบัใช้มาตรการขึ -นบญัชีดํา (Entity List) ให้เกิดประสิทธิผลอย่าง
เตม็ที9 

• (-) เซี-ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 16.25 จุด ขานรับนายกฯจีนหนุนเป้าจีดีพีกว่า 6%  ดชันีเซี9ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี - ขานรับนายห
ลี9 เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวปกป้องเป้าหมายของรัฐบาลจีนสําหรับการขยายตวัของเศรษฐกิจในปีนี -ที9ระดบัมากกว่า 6% ว่า ไม่ใช่ระดบัที9ตํ9า 
ในขณะที9จีนจะไม่ผ่อนคลายนโยบายลงอย่างรุนแรงเพื9อเร่งให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ -น  สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี9ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที9 
3,453.08 จดุ เพิ9มขึ -น 16.25 จดุ หรือ +0.47%  นอกจากนี - ตลาดหุ้นจีนยงัได้แรงหนนุจากการที9อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐลดลงเมื9อคืนนี - ซึ9งได้ช่วย
คลายความวติกทั9วโลกเกี9ยวกบัอตัราเงินเฟ้อที9เพิ9มขึ -น 

• (-) "โนวาแวกซ์" เผยผลทดลองวัคซีนโควิดในอังกฤษ-แอฟริกาใต้ ป้องกันเคสรุนแรงได้ 100%  โนวาแวกซ์ (Novavax) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ
ของสหรัฐ เปิดเผยว่า วคัซีน NVX-CoV2373 ที9ทางบริษัทเป็นผู้พัฒนา มีประสิทธิภาพ 96.4% ในการป้องกนัโรคโควิด-19 อาการไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง และรุนแรงมาก ที9มีสาเหตจุากไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ดั -งเดิม โดยเป็นผลการศกึษาจากโครงการทดลองเฟส 3 ในสหราชอาณาจกัร  ทางบริษัทยงั
ได้ประกาศผลการวิเคราะห์โครงการทดลองเฟส 2b ที9ดําเนินการในแอฟริกาใต้ด้วย ผลปรากฏว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพ 55.4% ในกลุ่ม
อาสาสมัครในพื -นที9ที9สายพันธุ์ส่วนใหญ่นั -นเป็นสายพันธุ์ B1.351 ซึ9งกลายพันธุ์มาจากตวัดั -งเดิม  นอกจากนี - ในการทดลองทั -งสองประเทศนั -น วคัซีน 
NVX-CoV2373 มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันโรครุนแรง  ปัจจุบนั NVX-CoV2373 อยู่ระหว่างการประเมินประสิทธิภาพในการทดลองเฟส 3 
ทั -งสิ -น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทดลองในสหราชอาณาจักร ส่วนอีกโครงการคือการทดลอง PREVENT-19 ในสหรัฐและเม็กซิโกที9เริ9มขึ -นเมื9อเดือน
ธันวาคม 2563  นอกจากนั -น ยงัมีการทดสอบในการทดลองเฟส 2 ที9กําลงัดําเนินอยู่อีก 2 โครงการที9เริ9มต้นขึ -นเมื9อเดือนสิงหาคม ได้แก่ การทดลองเฟส 
2b ในแอฟริกาใต้ และโครงการทดลองต่อเนื9องเฟส 1/2 ในสหรัฐและออสเตรเลีย  ทั -งนี - NVX-CoV2373 มีเสถียรภาพเมื9อจดัเก็บที9อุณหภูมิ 2-8 องศา
เซลเซียส ทําให้สามารถใช้ช่องทางซพัพลายเชนที9มีอยู่เดมิในการกระจายวคัซีนได้ 

• (+/-) IMF ขานรับจีนโฟกัสเศรษฐกิจโตแบบมีคุณภาพสูง ชี (จีดีพีอาจขยายตัวถึง 8.1%  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แถลงว่า การที9จีน
มุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจให้เตบิโตอย่างมีคณุภาพมากขึ -น แทนการสนใจแตก่ารเตบิโตอย่างรวดเร็วเพียงอย่างเดียวนั -น นบัว่าเป็นเรื9องที9น่ายินดี  "การที9
จีนเลือกที9จะไม่กําหนดเป้าหมายที9เฉพาะเจาะจงสําหรับการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2564 นั -น นบัว่าเป็นเรื9องที9น่ายินดี และน่าจะช่วยมุ่งเน้นด้านการ
พฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคณุภาพสูง รวมไปถึงการปรับให้เกิดความสมดลุ ซึ9งเป็นประเด็นที9 IMF ได้หารือกบัทางการจีนอย่างสร้างสรรค์ในช่วง
หลายปีที9ผ่านมา" นายเจอร์รี9  ไรซ์ โฆษกของ IMF กล่าวกบัสํานกัข่าวซินหวัระหว่างการแถลงข่าวทางออนไลน  รายงานจากการประชุมสภาประชาชน
แหง่ชาตจีิน (NPC) หรือ "ฉวนกัjวเหรินต้า" ชดุที9 13 ครั -งที9 4 เมื9อวานนี -เปิดเผยวา่ รัฐบาลจีนได้กําหนดเป้าหมายผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ปี 2564 ไว้ที9ระดบักวา่ 6% โดยจะเน้นการปฏิรูประบบ การคิดค้นนวตักรรม และการพฒันาแบบมีคณุภาพมากขึ -น    "สําหรับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลก (WEO) ในเดือนม.ค.นั -น IMF คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจจีนจะขยายตวัขึ -น 8.1% ในปีนี - ซึ9งหมายความวา่เป้าหมายที9ระดบักว่า 6% ที9จีนได้ตั -งไว้ ก็น่าจะ
บรรลไุด้ไม่ยาก โดยเฉพาะเมื9อคํานึงถึงการฟื-นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วของจีน รวมถึงผลกระทบพื -นฐาน (base effects) จากการที9สถานการณ์โรคโค
วดิ-19 ส่งผลกระทบตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกิจในปีที9ผ่านมา" นายไรซ์กล่าว 

ที-มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทร์ที9 8 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

-2.5%** 0.0% 

 16.30 น. ยโุรป ดชันีความเชื9อมั9นนกัลงทนุจากSentix  
 

5.0** 0.3 

 17.00 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  
 

1.3%** 1.3% 

วนัองัคารที9 9 มี.ค. 18.00 น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

95.8** 95.0 

วนัพธุที9 10 มี.ค. 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)   
 

-0.2%** -0.3% 

 08.30 น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)  
 

1.7%** 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.4%** 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื -นฐาน (Core CPI)  
 

0.1%** 0.0% 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ -ามนัรายสปัดาห์   
 

13.8M** 21.6M 

วนัพฤหสับดีที9 11 มี.ค. 19.45 น. ยโุรป อตัราดอกเบี -ยนโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)  
 

0.00%** 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธานอีซีบี : คริสตนิ ลาการ์ด  
 

- - 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  
 

712K** 745K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  
 

6.92M** 6.65M 

วนัศกุร์ที9 12 มี.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  
 

0.7%** 0.7% 

 14.00 น. ยโุรป ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม  
 

0.2% -1.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื -นฐาน (Core PPI)  
 

0.2% 1.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI)  
 

0.4% 1.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื9อมั9นผู้บริโภค จาก UoM  
 

78.1 76.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  
 

- 3.3% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที9มีการประกาศออกมา 

*ที9มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที9 05 มีนาคม 2021 ซึ9งอาจมีการเปลี9ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


