
  

                     ร ะห ว่างวัน ห าก ร าค าไ ม่ห ลุด  1,721-1,717 
ดอลลารต์่อออนซ  ์แสดงถึงแ รงขายในระดับจ ํากัด อาจเกิด
แรงซ ื(อ เข ้าพยุงให ้ปร ับตัวข ึ(นสู่โซน 1,737-1,745 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์โดยประเมินว่าระยะสั(นราคายังคงแกว่งตัวในกรอบ 

26 มนีาคม 2564 

สรุป นายโจ ไบเดน แถลงข่าวต่อสื�อมวลชนอย่างเป็นทางการครั งแรกเมื�อวนัพฤหสับดีที�ผ่านมาในฐานะประธานาธิบดีแหง่สหรฐั โดยใชเ้วทีแถลง เตือนเกาหลี
เหนือ ว่าจะตอ้งเตรียมรบัมือกบัผลที�ตามมาจากการกระทาํดงักล่าว และว่าสหรฐัอยู่ระหว่างการหารือกบัชาติพันธมิตรในการรบัมือกบัภยัคุกคามจากเกาหลี
เหนือ  โดยผู้นาํสหรฐัยํ าว่า หากเกาหลีเหนือเลือกที�จะยกระดบัความตึงเครียด สหรฐัก็พรอ้มที�จะตอบโต ้ แต่อีกดา้นหนึ�ง สหรฐัก็พรอ้มที�จะเปิดการเจรจา
ทางการทูตกับเกาหลีเหนือ เพื�อยับยั งการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียรข์องเกาหลีเหนือต่อไป  ส่งผลใหร้าคาทองคาํปรบัตวัขึ  นในระดับค่อนขา้งจาํกัดจากข่าว
ดงักล่าว ในขณะที�ปัจจยัสาํคญัที�กดดนัราคาทองคาํนั นมาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลารซ์ึ�งเคลื�อนไหวไม่ไกลจากระดบัสงูสดุรอบ 6 เดือนเขา้ใกลร้ะดบั 78 
จุด สวนทางยูโรที�ร่วงลงสู่ระดบัต ํ�าสุดในรอบ 9 เดือนจากความวิตกการระบาดของโควิด-;7 ระลอก 8 ในฝั� งยุโรป โดยเฉพาะเยอรมนีซึ�งเป็นประเทศเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่มีรายงานผูต้ิดเชื  อโควิด-;7 รายใหม่เกินกว่าระดบั @A,AAA ราย/วนั ซึ�งถือว่าค่อนขา้งน่าวิตก ส่งผลกดดนัราคาทองคาํ อย่างไรก็ดี ราคาแกว่งตวัใน
กรอบทา่มกลางปัจจยับวกและลบที�สลบัเขา้มา แนะนาํเก็งกาํไรระยะสั น โดยเขา้ซื  อหากราคายืนเหนือแนวรบั ;,721-1,G;G ดอลลารต์อ่ออนซแ์ละทยอยทาํกาํไร
หากราคาดีดขึ  นไม่ผ่านแนวตา้น ;,737-1,G69 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
ตารางท ี4 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

26/03/2564 15:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,728.75 1,727.60 -1.15 -0.07 

Spot Silver ($) 25.13 25.16 0.03 0.12 

เงนิบาท (฿/$) 31.15 31.06 -0.09 -0.29 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,550 25,450 -100.00 -0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 61.95 62.99 1.04 1.68 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.85 92.75 -0.11 -0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.1771  1.1781  0.0010  0.0800  

  ท ี4มา : Aspen 

ท ี4มา : Aspen 

 

 1,717  1,707  1,690 

 1,745  1,759  1,776 

 

 



 

 

 (+) ยอดค้าปลีกอังกฤษเดอืนก.พ.กระเตื(องข ึ(นหลังประชาชนเตร ียมสังสรรคใ์นสวน ยอดคา้ปลีกในองักฤษในเดือนก.พ.พุ่งขึ  น @.;% เมื�อเทียบกบั
เดือนม.ค. โดยมีสาเหตสุ่วนหนึ�งมาจากการที�รฐับาลองักฤษเตรียมประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-;7 โดยจะอนญุาต
ใหป้ระชาชนทั�วไปสามารถร่วมสังสรรคก์นัในบริเวณสวนนอกบา้นได ้ส่งผลใหผู้บ้ริโภคต่างพากนัซื  อเฟอรนิ์เจอรส์าํหรบัการใชน้อกบา้นเพื�อเตรียมการ
ล่วงหน้า จากการสาํรวจความเห็นของบรรดานักเศรษฐศาสตร ์พบว่าการที�ยอดค้าปลีกพุ่งขึ  น @.;% เมื�อเทียบเป็นรายเดือนนั น เป็นเรื�องที�มีการ
คาดการณไ์วแ้ลว้  

 (+)  จีนเอาคืนควํ4าบาตรบุคคล-หน่วยงานอังกฤษตอบโต้กรณีชาวอุยกูร  ์รฐับาลจีนตดัสินใจใชม้าตรการควํ�าบาตรบคุคลและหน่วยงานขององักฤษ 
เพื�อตอบโตที้�รฐับาลองักฤษดาํเนินการควํ�าบาตรจีนก่อนหนา้นี ในกรณีการละเมิดสิทธิมนษุยชนชาวมสุลิมอยุกูรใ์นซินเจียง กระทรวงต่างประเทศจีนระบุ
ในแถลงการณว์่า "บุคคล 7 ราย และหน่วยงาน 6 แห่งขององักฤษไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูที�หลอกลวงและเป็นเท็จดว้ยจุดประสงคที์�มุ่งรา้ยเกี�ยวกบัสถานการณ์
ในซินเจียง" กระทรวงต่างประเทศจีนระบุดว้ยว่า "จีนจะไม่เปลี�ยนแปลงจดุยืนในการปกป้องผลประโยชนด์า้นอธิปไตย, ความมั�นคง และการพฒันา และ
ยืนยนัที�จะดาํเนินการตอบโตอ้ย่างเต็มที� หากองักฤษยงัคงดาํเนินการในทางที�ผิด" ก่อนหนา้นี  จีนไดป้ระณามการที�สหราชอาณาจกัร แคนาดา สหภาพ
ยุโรป (EU) และสหรฐัไดอ้อกมาตรการควํ�าบาตรพลเมืองและหน่วยงานบางแห่งของจีน โดยอา้งเหตุผลว่าเป็นเพราะบุคคลและหน่วยงานเหล่านั นมี
พฤตกิรรมละเมิดสิทธิมนษุยชนตอ่ชนกลุ่มนอ้ยชาวมสุลิมอยุกรูใ์นซินเจียง  

 (+)  "ไบเดน" ลั4นพร ้อมตอบโต้เกาหลีเหนือหากสถานการณใ์นคาบสมุทรบานปลาย ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐั เปิดเผยว่า สหรฐัจะใช้
มาตรการตอบโตห้ากเกาหลีเหนือทาํใหส้ถานการณใ์นคาบสมทุรเกาหลีตงึเครียดเพิ�มขึ  นหลงัทดสอบขีปนาวธุในช่วงที�ผ่านมา อย่างไรก็ดี ปธน.ไบเดนส่ง
สญัญาณว่าสหรฐัยงัคงเปิดกวา้งสาํหรบัการเจรจา  "เรากาํลงัปรกึษากบับรรดาชาติพนัธมิตรและหุน้ส่วนของเรา และจะตอบโตห้ากเกาหลีเหนือดงึดนัที�
จะเพิ�มความตึงเครียดขึ  นอีก" ปธน.ไบเดนกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื�อมวลชนที�ทาํเนียบขาว ซึ�งนับเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการครั งแรก
นบัตั งแต่ที�ปธน.ไบเดนเขา้รบัตาํแหน่ง โดยปธน.ไบเดนระบุดว้ยว่า เกาหลีเหนือละเมิดมติคณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ซึ�งหา้มใช้
เทคโนโลยีขีปนาวธุ สาํนกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า เกาหลีเหนือไดยื้นยนัในวนันี ว่าไดท้ดสอบยิงขีปนาวธุนาํวิถีรุ่นใหม่เมื�อวานนี  (@9 มี.ค.) 
โดยที�นายคิม จอง อึน ผูน้าํเกาหลีเหนือไม่ไดเ้ขา้รว่มสงัเกตการณก์ารทดสอบยิงขีปนาวธุดงักล่าวแต่อย่างใด เมื�อวานนี  เกาหลีเหนือไดยิ้งขีปนาวธุ @ ลูก
ตกลงสู่ทะเลญี�ปุ่ นในช่วงเช้า ซึ�งนับเป็นการยิงขีปนาวุธดังกล่าวเป็นครั งแรกในรอบ ; ปี และเป็นครั งแรกนับตั งแต่นายโจ ไบเดน เข้ารับตาํแหน่ง
ประธานาธิบดีของสหรฐั KCNA ระบุว่า ขีปนาวธุนาํวิถีรุ่นใหม่ @ ลูกไดถู้กยิงเขา้เป้าอย่างแม่นยาํในน่านนํ าห่างจากชายฝั� งทางตะวนัออกของเกาหลีราว 
VAA กิโลเมตร 

 (-) ดอลลารไ์ด้แรงหนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐดขี ึ(นขณะยูโรเผช ิญความไม่แน่นอน ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสงูสุดรอบหลายเดือนเมื�อเทียบกบั
สกุลเงินหลกัส่วนใหญ่ในวนันี  โดยไดแ้รงหนนุจากกระแสทศันะบวกจากขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัที�ดีขึ  น, การฉีดวคัซีนโควิด-;7 และผลตอบแทนพนัธบตัรที�
สูงขึ  น ยูโรดีดตวัขึ  นเล็กนอ้ยก่อนการเปิดเผยขอ้มูลความเชื�อมั�นธุรกิจเยอรมันในช่วงต่อไปของวนันี  แต่แนวโนม้ของยูโรซบเซาลงจากการล็อกดาวนค์รั ง
ใหม่จากโควิด-;7 และการฉีดวคัซีนที�เชื�องชา้ทั�วสหภาพยุโรป (EU) ดอลลารมี์โอกาสมากขึ  นที�จะปรบัขึ  นเมื�อเทียบกับยูโร แต่แรงบวกของดอลลารเ์มื�อ
เทียบกบัสกลุเงินอื�นๆในช่วง @-8 สปัดาหที์�ผ่านมารวดเรว็มากจนกระทั�งนกัวิเคราะหบ์างรายเตือนเกี�ยวกบัการดนัดอลลารส์ูงขึ  นจากระดบัปัจจุบนั   “ยูโร
ฝ่าผ่านระดบัเคลื�อนตวัเฉลี�ยรอบ @AA วนั และนั�นเป็นสญัญาณที�ชดัเจนวา่ ยโูรจะยงัคงปรบัลงตอ่ไป” นกัวเิคราะหก์ล่าว 

 (+/-) ธนาคารกลางจีนคาดเศรษฐกิจโตตํ4ากว่า N% ใน P ปีข ้างหน้า  ธนาคารกลางจีน (PBOC) คาดว่าระดบัสงูสุดที�เศรษฐกิจสามารถขยายตวัโดย
ปราศจากการกระตุน้เงินเฟ้อ หรือที�เรียกว่าการเติบโตเต็มศักยภาพ อยู่ที�ต ํ�ากว่า V% ในช่วง 9 ปีข้างหน้า  ในเอกสารการทาํงานที�เผยแพร่เมื�อวานนี  
สาํนักงานสถิติสังกัดธนาคารกลางจีนระบุว่า คาดว่าการเติบโตเต็มศกัยภาพจะอยู่ที� 9%-9.G% ในช่วงครอบคลุมแผนระยะ 9 ปีล่าสุดของรฐับาลถึงปี 
@A@9  นั�นแสดงถึงอัตราการเติบโตโดยรวมที�ระดบั "ปานกลางถึงสูง" ผลผลิตที�เป็นไปได ้วดัการขยายตวัอย่างยั�งยืนสูงสุดของจีดีพี โดยปราศจากการ
กระตุน้เงินเฟ้อ รายงานระบุวา่ วตัถุประสงคข์องนโยบายการเงินควรสอดคลอ้งกบัผลผลิตที�แทจ้ริงตามศกัยภาพ และการสนบัสนนุดา้นนโยบายการเงิน
ตอ่เศรษฐกิจที�แทจ้ริงควรสอดคลอ้งกบัการขยายตวัของจีดีพีตามศกัยภาพ เป้าหมายการเตบิโตอย่างเป็นทางการสาํหรบัปี @A@; ของจีนอยู่ที� "เหนือ V%" 
แมน้กัเศรษฐศาสตรค์าดการณถ์งึการขยายตวักว่า ]% ส่วนหนึ�งเพราะฐานที�ระดบัต ํ�าของปีที�ผ่านมาในช่วงโรคระบาด 

ท ี4มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทรที์� 22 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.   6.22M** 6.69M 

วนัองัคารที� 23 มี.ค. 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.พ.   775K** 923K 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนมี.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   17** 14 

วนัพธุที� 24 มี.ค. 14.00 น. ไทย มตดิอกเบี  ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)   0.50%** 0.50% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเบื  องตน้   66.6** 60.7 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื  องตน้   50.8** 45.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเบื  องตน้   62.4** 57.9 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื  องตน้   48.8** 45.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเบื  องตน้   57.9** 51.1 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื  องตน้   56.8** 49.5 

 19.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื  อสินคา้คงทนเดือนก.พ.   -1.1%** 3.4% 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการผลิตเบื  องตน้   59.0** 58.6 

 
20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื  อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื  องตน้   60.0** 59.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ามนัรายสปัดาห ์   1.9M** 2.4M 

 22.40 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัพฤหสับดีที� 25 มี.ค. 16.30 น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  
 

- - 

 16.30 น. องักฤษ BOE Gov Bailey Speaks  
 

- - 

 วนัที� 1 ยโุรป EU Economic Summit  
 

- - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครั งสดุทา้ยจีดีพีไตรมาส 4/2020  
 

4.3%** 4.1% 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  
 

684K** 770K 

วนัศกุรที์� 26 มี.ค. ทั งวนั ยโุรป Euro Summit   - - 

 วนัที� 2 ยโุรป EU Economic Summit   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ ดชันีค่าใชจ่้ายเพื�อการบรโิภคส่วนบุคคล(Core PCE)   0.1% 0.3% 

 19.30 น. สหรฐัฯ การบรโิภคส่วนบคุคลเดือนก.พ.   -7.3% 10.0% 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.พ.   -0.8% 2.4% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจากUoM   83.6 83.0 

 
21.00 น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.1% 

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

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 19 มีนาคม 2564  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


