
  

                         คาดการณ์ว่าระยะสั �นราคามีการเคลื�อนไหวในกรอบ 
หากการย่อตัวลงของราคาทองคํายังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,721-1,719 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นแรงซื �อเก็งกําไรกลับเข้ามา และทําให้ราคา
ทองคํามีโอกาสดีดกลับขึ �นไปทดสอบแนวต้าน 1,740-1,744 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ 

16 มีนาคม 2564 

สรุป ธนาคารกลางอิตาลี เปิดเผยว่า หนี �สาธารณะของอิตาลีในเดือนม.ค. พุ่งทะลุ 2.6 ล้านล้านยูโร (3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ0งเป็นระดบัสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ แนวโน้มหนี �สาธารณะของอิตาลีเพิ0มขึ �นอย่างต่อเนื0อง หลงัรายได้จากภาษีลดลง และรายจ่ายพุ่งขึ �นเนื0องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ขณะที0อิตาลีเตรียมล็อกดาวน์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกือบทั0วประเทศ เมื0อยอดติดเชื �อไวรัสโควิดยังคงเพิ0มขึ �นอย่างต่อเนื0อง ซึ0งอิตาลีมีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในกลุ่ม 27 ชาตขิอง EU โดยเป็นรองแคเ่พียงเยอรมนีและฝรั0งเศส แม้ว่าทองคําจะได้รับแรงหนนุจากความเสี0ยงของการแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 แต่สกุลเงินยูโรที0อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาปรับตวัขึ �นในระดบัจํากดั ระยะสั �นราคาทองคําอาจมีการเคลื0อนไหวในกรอบ หากราคาทองคําสามารถ
ยืนเหนือแนวรับที0 1,721-1,719 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้จะเห็นการดีดตวัของราคาขึ �นทดสอบแนวต้าน โดยประเมินแนวต้านที0 1,740-1,744 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
หากผ่านได้ ประเมินบริเวณแนวต้านถดัไปโซน 1,759 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เป็นแนวต้านสําคญัไป หากราคาไม่สามารถผ่านไปได้น่าจะเห็นการอ่อนตวัลงของราคา
ทองคํา 
 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

16/03/2564 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,731.30 1,731.96 0.66 0.04 

Spot Silver ($) 26.20 26.09 -0.11 -0.42 

เงนิบาท (฿/$) 30.74 30.74 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,150 25,200 50.00 0.20 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 68.88 68.29 -0.59 -0.86 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.81 91.90 0.09 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.1926  1.1927  0.0001  0.0100  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,719  1,707  1,693 

 1,744  1,759  1,776 

 

 



 

 

• (+) WHO เตือนการแพร่เชื �อโควิด-19 เพิ�มขึ �น 11% ในสัปดาห์ที�ผ่านมา  นางมาเรีย ฟาน เคอร์โคฟ ผู้อํานวยการฝ่ายเทคนิคด้านโควิด-19 
สงักัดองค์การอนามยัโลก (WHO) ระบุว่า โลกเผชิญกบัการติดเชื �อโควิด-19 ที0ทะยานขึ �น 11% ในสัปดาห์ที0ผ่านมา โดย 5 จาก 6 ภูมิภาคของ
องค์การอนามยัโลกรายงานการเพิ0มขึ �นของยอดผู้ ติดเชื �อ   

• (+) ไบเดน เล็งเพิ�มอัตราภาษีในแผนพฒันาศก.ฉบบัใหม่ เป็นครั�งแรกในรอบ 28 ปี  สํานกัข่าวบลมูเบิร์กรายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน ของสหรัฐฯ เตรียมปรับเพิ0มอตัราภาษีเป็นครั �งแรกในรอบ 28 ปี นบัตั �งแต่ปี 2536 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัต่อไป เพื0อหางบประมาณมา
สนบัสนนุโครงการฟื�นฟเูศรษฐกิจระยะยาวของสหรัฐฯ หลงัผู้ นําสหรัฐฯได้ลงนามอนมุติัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ เพื0อ
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในสัปดาห์ที0ผ่านมา โดยแผนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีไบเดนในฉบบัต่อไป จะมุ่งเน้นไปที0การ
พฒันาโครงสร้างพื �นฐาน และช่วยเหลือผู้ ที0มีฐานะยากจน ซึ0งทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องหางบประมาณเพิ0มเติมจากการปรับเพิ0มภาษี นอกจากนี �การ
ปรับภาษียงัช่วยลดการขาดดลุทางการค้าของสหรัฐฯ หลงัรัฐบาลฯขาดดลุการค้ามากถงึ 6.7 หมื0นล้านดอลลาร์ ในเดือนต.ค.2563 ซึ0งสงูที0สดุในรอบ 
14 ปี ทั �งนี �คาดว่าอตัราภาษีของสหรัฐฯที0จะถกูปรับขึ �นนั �นประกอบด้วย การเพิ0มภาษีนิติบคุคลจาก 21% เป็น 28%  การเพิ0มภาษีผู้ ที0มีรายได้มากกก
ว่า 4 แสนดอลลาร์ จาก 37% เป็น 39.6%  การเพิ0มภาษีอสงัหาริมทรัพย์ที0มีมลูค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จาก 40% เป็น 45%  การเก็บภาษีกําไร
จากเงินลงทนุที0เป็นรายได้สําหรับผู้ ที0มีรายได้ 1 ล้านดอลลาร์ต่อปีในอตัราสงูสดุที0 39.6%  

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะนักลงทุนใช้ความระมัดระวังก่อนประชุมเฟด    ดอลลาร์รักษาแรงบวกเล็กน้อยในวันนี � ขณะที0นกัลงทนุใน
ตลาดเงินระมดัระวงัก่อนการประชมุของของธนาคารกลางต่างๆ ซึ0งจะเริ0มด้วยการประชมุของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)  2 วนัในช่วงต่อไปของวนันี �
ตามเวลาท้องถิ0น ดอลลาร์อยู่ตํ0ากว่าระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนมิ.ย.เพียงเล็กน้อย เมื0อเทียบกบัเยน และอยู่ที0ราว 1.19 ดอลลาร์ต่อยโูรในการซื �อขาย
ที0ซบเซา ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งแกร่ง แม้ว่าผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐลงจากระดบัสูงสุดในรอบกว่า 1 ปีก่อนการประชุมเฟด เจ้าหน้าที0
กําหนดนโยบายอาจจะไม่เปลี0ยนแปลงนโยบายการเงิน แม้คาดว่าจะแสดงคาดการณ์ถึงการขยายตวัที0รวดเร็วของเศรษฐกิจในปี 2021 หลงัการฉีด
วคัซนีโควิด-19 ที0เร็วขึ �น และแผนเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที0กระจายสู่ผู้ จ่ายภาษี จดุสนใจจะอยู่ที0คํากล่าวใดๆเกี0ยวกบัการพุ่ง
ขึ �นของผลตอบแทนพนัธบตัรที0เกิดจากคาดการณ์ที0ว่า การขยายตวัของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที0ปรับตวัเร็วขึ �นจะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที0เฟดดําเนินการ
เร็วกว่าที0พวกเขาได้ส่งสญัญาณไว้จนถงึขณะนี �ในการปรับนโยบายสู่ภาวะปกติ ดอลลาร์แทบไม่เปลี0ยนแปลงที0 109.170 เยนในการซื �อขายช่วงแรกที0
ตลาดเอเชียในวันนี � หลังจากที0ปรับขึ �นสูงถึง 109.365 เยนเมื0อคืนนี � ธนาคารกลางญี0ปุ่ นจะเริ0มการประชมุกําหนดนโยบาย 2 วันในวนัพฤหัสบดี 
รวมทั �งการทบทวนนโยบายในวงกว้าง 

• (-) หนี �สาธารณะอิตาลีเดือนม.ค.พุ่งทะลุ 2.6 ล้านล้านยูโร มากที�สุดใน EU  ธนาคารกลางอิตาลีเปิดเผยว่า หนี �สาธารณะของอิตาลีในเดือน
ม.ค.พุ่งทะลุ 2.6 ล้านล้านยโูร (3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ0งเป็นระดบัสูงสดุเป็นประวติัการณ์  สํานักข่าวซินหวัรายงานว่า หนี �สาธารณะของ
อิตาลีเพิ0มขึ �นอย่างต่อเนื0องตลอดปีที0แล้ว หลงัรายได้จากภาษีลดลง และรายจ่ายพุ่งขึ �นอย่างมากท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จาก
ข้อมลูที0เปิดเผยเมื0อวานนี � (15 มี.ค.) ระบวุ่า หนี �สาธารณะของอิตาลีเพิ0มขึ �น 3.39 หมื0นล้านยโูรในช่วงเดือนธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564 ทําให้มลูค่าหนี �
สาธารณะรวมอยู่ที0 2.6031 ล้านล้านยโูร ซึ0งสงูเป็นประวติัการณ์  ข้อมลูของกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบวุ่า อิตาลียงัคงเป็นประเทศที0
มีปริมาณหนี �มากที0สดุในสหภาพยโุรป (EU) แม้หนี �สาธารณะของอิตาลีคิดเป็น 158.5% ของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ0งถือเป็น
อนัดบั 2 รองจากกรีซก็ตาม  ส่วนเศรษฐกิจของอิตาลีมีขนาดใหญ่สดุเป็นอนัดบั 3 ในกลุ่ม 27 ชาติของ EU โดยเป็นรองแค่เพียงเยอรมนีและฝรั0งเศส 

• (+/-) บติคอยน์ร่วงต่อเนื�องบ่ายนี �หลังทะยานทาํสถิติเหนือ 61,000 ดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์   บติคอยน์ร่วงลงต่อเนื0อง ขณะที0แรงทะยานที0ดนั
บติคอยน์ผ่าน 61,000 ดอลลาร์ในช่วงสดุสปัดาห์แผ่วลง ซึ0งยํ �าเตือนนกัลงทนุถึงความผนัผวนของบิตคอยน์ บิตคอยร์ร่วงลงมากถึง 5.5% ในวนันี � 
และอยู่ที0ราว 55,200 ดอลลาร์ ณ เวลา 14.12 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์ยงัพุ่งขึ �นราว 1,000% จากปีที0ผ่านมา ซึ0งเป็นการทะยานขึ �นอนัน่าทึ0งที0
มากกว่าสินทรัพย์ดั �งเดิม เช่น หุ้นและทอง  
 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที0 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 

วนัองัคารที0 16 มี.ค. 17.00 น. ยโุรป ความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   72.0 69.6 

 17.00 น. เยอรมนี ความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   74.0 71.2 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนก.พ.   0.2% 5.9% 

 19.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนก.พ.   -0.5% 5.3% 

 20.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนก.พ.   75.4% 75.6% 

 20.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   0.4% 0.9% 

 21.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3% 0.6% 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที0อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   84 84 

วนัพธุที0 17 มี.ค. 19.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนก.พ.   1.72M 1.88M 

 19.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ0มสร้างบ้านเดือนก.พ.   1.56M 1.58M 

 21.30 น. สหรัฐฯ สหรัฐเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  
 

- 13.8M 

วนัพฤหสับดีที0 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% 

วนัศกุร์ที0 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี0ปุ่ 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, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 

*ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที0 12 มีนาคม 2021 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


