
  

                        ราคาแกว่งตัวในกรอบ เมื�อราคาปรับตัวลงยังเห ็นแรง
ซ ื�อกลับเข ้ามาหนุน อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถ break out แนวต้าน 
1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์ยังต้องระมัดระวังแรงขายเช่นเดิม  แนะนํารอ
ซ ื�อ เมื�อ ราคาย่อลงมาและไม่หลุดแนวร ับ และหากราคาดีดข ึ�น เข ้าใกล้ 
1,759 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจแบ่งขายทาํกาํไร แต่หากผ่านได้ถอืต่อ 

19 มนีาคม 2564 

สรุป  แนวโนม้ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัที�สูงขึ �นยงัคงเป็นความสนใจหลกัของนกัลงทนุ  หลงัผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของสหรฐัทะยาน
ขึ �นเหนือระดบั 1.74% เป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่เดือนม.ค.ปี 2020 เป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํซึ�งไม่ใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบี �ย  อย่างไรก็ดี นกัลงทนุรอจบั
ตาว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะออกมาส่งสัญญาณหรือออกมาตรการใดๆเพื�อสกัดการพุ่งขึ �นของบอนดยี์ลดส์หรฐัหรือไม่   ขณะที� นายเจอโรม พาวเวล 
ประธานเฟด มีกาํหนดประชุมทางไกลในงานที�จดัโดย Bank for International Settlements ในวนัจนัทรห์นา้(22 มี.ค.)  ก่อนที�วนัองัคาร(23 มี.ค.) นายพาวเวล 
จะมีการ testify ต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎร ตามดว้ยการแถลงต่อคณะกรรมาธิการดา้นการเงินแหง่วฒุิสภาสหรฐัในวนัพธุ(24 
มี.ค.) แนะนาํลงทุนในกรอบ โดยสามารถเสี�ยงซื �อหากราคาปรบัตวัลงมาไม่หลุดแนวรบั 1,717-1,707 ดอลลารต์่อออนซ ์และทยอยแบ่งทองคาํออกขายหาก
ราคาดีดตัวขึ �น โดยประเมินแนวตา้นบริเวณ 1,759 ดอลลารต์่อออนซ(์ระดบัสูงสุดของเดือนมี.ค.) หากผ่านไดส้ามารถรอขายแนวตา้นถัดไปบริเวณ 1,776 

ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/03/2564 16:13 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,736.05 1,742.93 6.88 0.40 

Spot Silver ($) 26.06 26.14 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 30.89 30.82 -0.07 -0.21 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,400 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.88 64.32 1.44 2.29 

ดชันดีอลลาร ์ 91.83 91.72 -0.11 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.1918 1.1919 0.00 0.01 

  ท ี�มา : Aspen 

ท ี�มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,759  1,776  1,787 

 

 



 

 

 (+) CDC ชี�โควิดกลายพันธุใ์นแคลิฟอร เ์นียเป็นอันตราย แพร่เช ื�อ เร ็วข ึ�น  20% ศูนยค์วบคมุและป้องกันโรคแห่งสหรฐั (CDC) ระบุว่า เชื �อไวรสัโค

วดิ-19 กลายพนัธุ ์2 ชนิดที�พบครั�งแรกในรฐัแคลิฟอรเ์นียเป็นสายพนัธุที์�อันตรายและน่ากงัวล CDC ระบุว่า เชื �อไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุท์ั�ง 2 สายพนัธุ ์

ซึ�งมีชื�อวา่ B.1.427 และ B.1.429 สามารถแพรเ่ชื �อไดม้ากกว่าปกติถงึ 20% ซึ�งอาจส่งผลใหก้ารรกัษาบางวธีิดอ้ยประสิทธิภาพลง CDC ชี�แจงอีกวา่ เชื �อโค

วดิ-19 ชนิดกลายพนัธุใ์นแคลิฟอรเ์นียส่งผลตอ่ประสิทธิภาพในการรกัษาแบบฉกุเฉิน (EUA) อย่างมีนยัสาํคญัในบางกรณี ทั�งยงัทาํใหป้ระสิทธิภาพในการ

ยบัยั�งเชื �อของเซรุ่มลดลงในระดบัปานกลางในผูป่้วยระยะพกัฟื�นและหลงัรบัวคัซีน ทั�งนี � เชื �อไวรสัสามารถปรบัตวัดว้ยการกลายพนัธุไ์ดเ้สมอ โดยในสหรฐั

และทั�วโลกไดมี้การบนัทกึขอ้มูลเกี�ยวกับเชื �อโควิด-19 กลายพันธุ์ไวม้ากมายตลอดการระบาดครั�งนี � เชื �อโควิด-19 ที� CDC กาํหนดใหเ้ป็นสายพันธุ์ที�น่า

กังวลนั�น เป็นสายพันธุ์ที�มีหลักฐานบ่งชี �ว่า มีโอกาสแพร่เชื �อไดสู้งขึ �น เสี�ยงต่อการรกัษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ �น ทั�งยังลด

ปฏิกิริยาที�แอนติบอดีสรา้งขึ �นเพื�อต่อสูก้ับเชื �อระหว่างที�ติดเชื �อหรือฉีดวคัซีนครั�งก่อนอย่างมีนัยสาํคญั ลดทอนประสิทธิภาพของการรกัษาหรือวคัซีน 

รวมถึงส่งผลใหก้ารตรวจวินิจฉัยลม้เหลว ปัจจุบนั CDC กาํหนดใหเ้ชื �อไวรสัโควิด 5 สายพนัธุจ์ดัอยู่ในประเภท "สายพนัธุที์�น่ากงัวล" ซึ�งนอกจากสองสาย

พันธุ์ขา้งตน้แล้ว ยังมีอีกสามสายพันธุ์ ไดแ้ก่ B.1.1.7 ที�พบครั�งแรกในสหราชอาณาจักร, B.1.351 พบครั�งแรกในแอฟริกาใต ้และ P.1 พบครั�งแรกใน

บราซิล ทั�งนี � ขอ้มูลล่าสุดจาก CDC ระบุว่า สหรฐัตรวจพบผูป่้วยโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ ์อยู่ที� 4,855 ราย ซึ�งแบ่งเป็นผูป่้วยสายพันธุ ์B.1.1.7 จาํนวน 

4,686 ราย, สายพนัธุ ์B.1.351 จาํนวน 142 ราย และสายพนัธุ ์P.1 อีก 27 ราย 

 (+)  เกาหลีเหนือประกาศตัดสัมพันธม์าเลเซ ีย หลังส่งตัวพลเมืองให้สหร ัฐ สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า รฐับาลเกาหลีเหนือไดป้ระกาศตัด

ความสมัพนัธท์างการทตูกบัมาเลเซีย โดยกล่าวหาว่า มาเลเซียกระทาํการที�เป็นปรปักษ์อย่างมาก หลงัจากศาลสูงของมาเลเซียมีคาํพิพากษาส่งตวัชาย

ชาวเกาหลีเหนือรายหนึ�งในฐานะผูร้า้ยขา้มแดนไปยังสหรฐัในขอ้หาฟอกเงิน เมื�อตน้เดือนนี� ศาลฎีกาของมาเลเซียมีคาํพิพากษาตดัสินใหส้่งตวันายมุน 

ชอล-มยอง ชายชาวเกาหลีเหนือที�อาศัยอยู่ในมาเลเซีย โดยนายมุนถูกจับเมื�อต้นเดือนธ.ค. 2562 หลังจากถูกตั�งข้อหาฟอกเงินในสหรัฐ ขณะที�

ทนายความของเขาระบวุา่ ขอ้หาดงักล่าวเกี�ยวพนักบัแรงจงูใจทางการเมือง 

 (+) จนท .เผยสหรัฐ-จีน เร ิ�มการประชุมรอบ 2 ขณะรอบแรกเป็นไปอ ย่างเคร ่งเคร ียด  เจา้หน้าที�ระดับสูงของคณะบริหารภายใตก้ารนาํของ

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัระบุว่า เจา้หนา้ที�สหรฐัและจีนเริ�มการประชุมรอบสอง ณ เวลา 10.30 น.ของวนันี�ตามเวลาไทย ซึ�งมีแนวโนม้ดาํเนินไป

หลายชั�วโมง เจา้หนา้ที�รายดงักล่าวระบุในรายงานที�แจกใหผู้สื้�อข่าวว่า การประชุมรอบแรกดาํเนินไปอย่าง "มีสาระ, จริงจงั และตรงไปตรงมา" เกินกว่า

สองชั�วโมงตามแผนการที�กาํหนดเอาไวเ้บื �องตน้ "เราใชก้ารประชุมดงักล่าว ตามที�เราวางแผนไว ้เพื�อสรุปความสนใจและสิ�งที�เราใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบั

แรก และเราไดร้บัทราบสิ�งเดียวกนัจากจีน" เจา้หนา้ที�เสรมิวา่ การประชมุรอบที�สามจะจดัขึ �นระหวา่งเวลา 0.00 - 0.30 น.ในคืนนี�ตามเวลาไทย 

 (-) นักลงทุนยังคงกังวลบอนดย์ีลดส์หร ัฐหลังเฟดยืนยันจุดยืนเช ิงผ่อนคลาย  แนวโนม้ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัที�สูงขึ �นยงัคงเป็นความ

สนใจหลกัของนกัลงทนุ แมแ้ต่หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รบัประกนัตอ่ตลาดว่า จะคงมาตรการเอาไวเ้พื�อสนบัสนนุการเติบโตของเศรษฐกิจ แม้

คาดการณถ์ึงการฟื�นตวัของเศรษฐกิจที�แข็งแกรง่ ความเหน็เชิงผ่อนคลายดงักล่าวส่งผลใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ10 ปีของสหรฐั ซึ�งเคลื�อนไหว

ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาพันธบัตรรัฐบาล ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนของในช่วงแรกของรอบการซื �อขาย มาปิดที� 1.6462% แต่

ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีของสหรฐัฟื�นตวัในช่วงแรกของเมื�อวานนี� โดยทะยานขึ �นเหนือระดบั 1.74% เป็นครั�งแรกนับตั�งแต่เดือนม.ค.ปี 

2020 แมผ้ลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัขึ �น แต่ผลตอบแทนยงัคงอยู่ในระดบัต ํ�าเมื�อเทียบกบัมาตรฐานในอดีตหลงัจากที�ตลาดพนัธบตัรอยู่ในช่วงขาขึ �น 

4 ทศวรรษซึ�งปรบัตวัเรว็ขึ �นจากการตอบสนองของเฟดตอ่วกิฤตการณก์ารเงินเมื�อกว่าหนึ�งทศวรรษก่อน 

 

ที�มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 15 มี.ค. 09.00 น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   35.1%** 7.3% 

 09.00 น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   33.8%** 4.6% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือนก.พ.   35.0%** 2.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ 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. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนก.พ.   -2.7%** 5.9% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนก.พ.   -3.0%** 5.3% 

 20.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนก.พ.   73.8%** 75.6% 

 20.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนก.พ.   -2.2%** 0.9% 

 21.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน ม.ค.   0.3%** 0.6% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนมี.ค. โดย NAHB   82** 84 

วนัพธุที� 17 มี.ค. 19.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนก.พ.   1.68M** 1.88M 

 19.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนก.พ.   1.42M** 1.58M 

 21.30 น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   2.4M** 13.8M 

วนัพฤหสับดีที� 18 มี.ค. 01.00 น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบาย (Federal Funds Rate)   <0.25%** <0.25% 

 01.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 01.00 น. สหรฐัฯ FOMC Economic Projections   - - 

 01.30 น. สหรฐัฯ แถลงการณข์องประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 19.00 น. องักฤษ BOE แถลงการณน์โยบายการเงินและอตัราดอกเบี �ย   -0.10%** -0.10% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   51.8** 23.1 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   770K** 712K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2%** 0.5% 

วนัศกุรที์� 19 มี.ค. ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ(BOJ Policy Rate)   -0.10%** -0.10% 

 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนก.พ.   0.7%** 1.4% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 12 มีนาคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


