
  

                      ระหว่างวันราคาท ิ�งตัวลงแรงและสร้างระดับ
ต ํ�าสุดใหม่จากวันก่อนหน้า หากยังไม่สามารถกลับข ึ�นไปยืน
เห นือ บ ร ิเ วณ แ น วต้าน  1,709-1,721 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ได้ 
ราคาอาจย่อตัวลงสู่แนวร ับโซน 1,687 ดอลลารต์่อออนซ  ์

30 มนีาคม 2564 

สรุป  ผลการศึกษาสถานการณ์จริงในการฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19เป็นไปในเชิงบวก  โดยการศึกษาในสหรฐั พบว่า วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที-พฒันาโดยบริษัท 
Pfizer ร่วมกบั BioNTech และโดยบริษัท Moderna ลดความเสี-ยงของการติดเชื Dอ 80% ในช่วง 2 สปัดาหข์ึ Dนไปหลังการฉีดวคัซีนเข็มแรกจากทัDงหมดสองเข็ม  
ขณะที- "ไบเดน" ปธน.สหรฐั ใหค้าํมั-นชาวอเมรกินัวยัผูใ้หญ่ 90% จะไดฉี้ดวคัซีนภายใน 19 เม.ย. และจะจดัตัDงศนูยฉี์ดวคัซีนอยู่ใกลบ้า้นของพวกเขาภายในรศัมี 
5 ไมล ์(8 กิโลเมตร) ภายในช่วงเวลาดงักล่าวดว้ยเช่นกัน ปัจจัยดงักล่าวกระตุน้แรงขายทองคาํ  นอกจากนีD ทาํเนียบขาว ยืนยันว่า "ไบเดน" เตรียมเปิดเผย
รายละเอียดแผนโครงสรา้งพืDนฐานซึ-งมีวงเงินสูงถึง 3 - 4 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนัพุธนีDตามเวลาสหรฐั  อย่างไรก็ดี แผนการดงักล่าวมีแนวโนม้จะรวมถึงการขึ Dน
ภาษีครัDงใหญ่เพื-อนาํเงินไปใชจ่้ายสาํหรบัโครงการดา้นเศรษฐกิจระยะยาว จึงแนะนาํติดตามความเคลื-อนไหวของตลาด ตอบรบัแผนดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด  
สาํหรบัวนันีDแนะนาํติดตามการเปิดเผยราคาบา้นจาก S&P/CS และดชันีความเชื-อมั-นผูบ้ริโภคจาก CB ของสหรฐั  แนะนาํแบ่งขายหากราคาดีดตวัขึ Dนไม่ผ่าน
บริเวณแนวตา้น 1,709-1,721 ดอลลารต์่อออนซ ์และหากรบัความเสี-ยงไดไ้ม่มากอาจทยอยเขา้ซื Dอคืนเพื-อทาํกาํไรบางส่วนเมื-อราคาย่อตวัลงไม่หลุดแนวรบัโซน 
1,687 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 
 
ตารางท ี� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

30/03/2564 15:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,712.03 1,699.03 -13.00 -0.76 

Spot Silver ($) 24.63 24.46 -0.17 -0.69 

เงนิบาท (฿/$) 31.20 31.22 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,500 25,150 -350.00 -1.37 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.92 65.10 0.18 0.28 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 92.91 93.13 0.22 0.24 

เงนิยโูร (€/$) 1.1765  1.1738  -0.0027  -0.2300  

  ท ี�มา : Aspen 

ท ี�มา : Aspen 

 

 1,687  1,676  1,659 

 1,709  1,721  1,736 

 

 



 

 

 (-) ผลศึกษาจากสถานการณ์จร ิงช ี �วัคซ ีน "Pfizer","Moderna"มีประสิทธ ิภาพสูงหลังฉ ีดเข ็มแรก ศูนยค์วบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของ

สหรฐัเปิดเผยผลการวิจยัล่าสดุซึ-งระบวุ่า วคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 ที-พฒันาโดยบรษัิทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์านัDน สามารถลดความเสี-ยงติดเชื Dอไดถ้งึ 

90% ในระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 สปัดาหห์ลงัจากที-ไดร้บัวคัซนี  CDC ระบวุ่า ประสิทธิภาพของวคัซนีของทัDงสองบรษัิทซึ-งอยู่ในระดบัสงูนัDน ไดร้บัการ

พิสจูนใ์นสภาพการทาํงานจรงิของเจา้หนา้ที-สาธารณสขุและผูป้ฏิบติังานที-มีความเสี-ยงต่อการติดเชื Dอไวรสัโควิด-19 มากกว่าประชาชนทั-วไประหว่าง

การปฏิบติัหนา้ที- โดยงานวิจยันี Dรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ขา้ร่วมกว่า 4 พนัรายในพืDนที- 6 รฐัระหว่างกลางเดือนธ.ค.ถึงกลางเดือนมี.ค.  ผลการวิจยัชี Dว่า 

ความเสี-ยงที-จะติดเชื Dอไวรสัโควิด-19 ของผูที้-ไดร้บัวคัซีนครบทัDงสองโดส ลดลงถงึ 90% ในช่วง 2 สปัดาหห์รอืมากกว่านัDนหลงัจากไดร้บัการฉีดวคัซีน 

ขณะที-การไดร้บัวคัซนีจาํนวน 1 โดส ไม่ว่าจะเป็นวคัซนีของบริษัทใด ก็จะทาํใหค้วามเสี-ยงติดเชื Dอลดลงไปถึง 80% ในช่วง 2 สปัดาหห์ลงัจากไดร้บั

การฉีดวคัซีน  ทัDงนี D CDC ระบุว่า ขอ้มลูที-ไดจ้ากการวิจยัครัDงใหม่นี D สอดคลอ้งกบัผลการทดลองทางคลินิกขัDนสดุทา้ยของวคัซีนของไฟเซอรแ์ละโม

เดอรน์า ซึ-งมีขึ Dนก่อนที-หน่วยงานกาํกบัดแูลของสหรฐัจะอนมุติัใหใ้ชว้คัซนีดงักล่าวไดเ้ป็นกรณีฉกุเฉินเมื-อเดือนธ.ค. 2563 

 (-) "ไบเดน" ใหค้าํมั�นชาวอเมร ิก ันวัยผู้ใหญ่ 90% จะได้ฉ ีดวัคซนีภายใน 19 เม.ย. ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัเปิดเผยที-ทาํเนียบขาวว่า 

90% ของชาวอเมริกนัที-มีอายุตัDงแต่ 18 ปีขึ Dนไปจะสามารถเขา้รบัการฉีดวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไดภ้ายในวนัที- 19 เม.ย.นี D และ 90% ของชาว

อเมริกันจะมีศูนยฉี์ดวัคซีนอยู่ใกลบ้า้นของพวกเขาภายในรศัมี 5 ไมล ์(8 กิโลเมตร) ภายในช่วงเวลาดังกล่าวดว้ยเช่นกัน พรอ้มกับเตือนว่า มี

แนวโนม้ที-สหรฐัจะเผชิญกบัการแพรร่ะบาดเพิ-มขึ Dนอีก ปธน.ไบเดนกล่าวว่า เขาเห็นพฤติกรรมที-ประมาทเลินเล่อของประชาชนบางกลุ่มทางโทรทศัน์

เมื-อไม่กี-สัปดาหที์-ผ่านมา โดยอาจหมายถึงเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที-ออกไปท่องเที-ยวในวนัหยุดช่วงฤดูใบไมผ้ลิในไมอามี ซึ-งอาจทาํให้

จาํนวนผูติ้ดเชื Dอเพิ-มขึ Dนในอีกไม่กี-วนัขา้งหนา้นี D ทัDงนี D ปธน.ไบเดนไดก้าํชบัใหบ้รรดาผูน้าํทอ้งถิ-นนาํมาตรการบงัคบัใหป้ระชาชนสวมหนา้กากอนามยั

กลบัมาใชอ้ย่างเครง่ครดัอีกครัDง 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ร ับความหวังเศรษฐกิจฟื� นตัว ตลาดหุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตัวขึ Dนใกลร้ะดับสงูสดุเป็นประวติัการณใ์นวันนี D โดย

ความหวงัของนักลงทุนที-ว่าเศรษฐกิจจะฟืDนตวัไดอ้ย่างแข็งแกร่งนัDน ช่วยบดบงัความวิตกกงัวลจากการที-ธนาคารเครดิตสวิสเปิดเผยเมื-อวานนีDว่า 

ทางธนาคารอาจเผชิญการขาดทนุมลูค่ามหาศาล หลงัจากบรษัิท Archegos Capital ซึ-งเป็นเฮดจฟั์นดข์องสหรฐัผิดนดัชาํระในการเพิ-มหลกัประกนั

การกูยื้มเงิน  ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี Dที-ระดับ 428.14 จุด เพิ-มขึ Dน 0.53 จดุ หรือ +0.12% ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาด

วนันี Dที- 14,897.66 จดุ เพิ-มขึ Dน 79.94 จดุ หรอื +0.54% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั-งเศสเปิดตลาดวนันี Dที- 6,044.54 จดุ เพิ-มขึ Dน 29.03 จดุ หรือ 

+0.48% หุน้ธนาคารเครดิตสวิส ดีดตวัขึ Dน 0.8% หลงัจากดิ-งลงเกือบ 14% เมื-อวานนีD ขณะที-หุน้ดอยซ ์แบงก ์พุ่งขึ Dน 1.7% 

 (-) "ไบเดน"เตร ียมเผยรายละเอ ียดแผนโครงสร ้างพ ื�นฐาน 3 ล้านล้านดอลลารพ์ ุธนี �    เมื-อวานนีDทาํเนียบขาวยืนยนัว่า ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดนของสหรฐัจะเผยรายละเอียดในวันพุธตามเวลาทอ้งถิ-นเกี-ยวกับวิธีจัดการกับแผนวงเงิน 3 - 4 ลา้นลา้นดอลลารข์องเขาเพื-อรองรบัต่อความ

จาํเป็นดา้นโครงสรา้งพื Dนฐานของอเมรกิา ซึ-งเป็นขอ้เสนอที-มีแนวโนม้จะรวมถึงการขึ Dนภาษีซึ-งเปิดเผยเป็นครัDงแรกขณะหาเดินสายหาเสียงเลือกตัDง 

ปธน.ไบเดนจะเผยแผนดงักล่าวซึ-งตัDงเป้าปรบัปรุงถนนและสะพาน รวมทัDงรบัมือกบัการเปลี-ยนแปลงดา้นสภาพอากาศและประเด็นดา้นนโยบาย

ภายในประเทศ เช่น ความเท่าเทียมทางรายได ้โดยจะเปิดเผยแผนดงักล่าวในเมืองพิตตส์เบริก์ รฐัเพนซลิเวเนีย นางเจน ซาคี โฆษกทาํเนียบขาวระบุ

ว่า "ท่านประธานาธิบดีวางแผนจะปรบัปรุงโครงสรา้งพื Dนฐานของประเทศเรา..และเขามีแผนที-จะใชจ่้ายเพื-อสิ-งนัDน" 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์- 29 มี.ค. - - ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที- 30 มี.ค. 20.00 น. สหรฐัฯ ราคาบา้นจาก S&P/CS   11.4% 10.1% 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื-อมั-นผูบ้รโิภค จาก CB   96.9 91.3 

วนัพธุที- 31 มี.ค. 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   51.3 50.6 

 08.00 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการบรกิาร   52.3 51.4 

 13,00 น. องักฤษ ประมาณการครัDงสดุทา้ย GDP ไตรมาส 4/2020   1.0% 1.0% 

 16.00 น. ยโุรป ประมาณการดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI)   1.3% 0.9% 

 19.15 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนมี.ค.จาก ADP   557K 117K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) เขตชิคาโกเดือนมี.ค.   60.0 59.5 

 21.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที-รอปิดการขายเดือนก.พ.   -2.6% -2.8% 

 21.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํDามนัรายสปัดาห ์   - 1.9M 

วนัพฤหสับดีที- 1 เม.ย. 14,55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   66.6 66.6 

 15,00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   62.4 62.4 

 15.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   57.9 57.9 

 ทัDงวนั ทัDงหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัDงแรกรายสปัดาห ์   678K 684K 

 20.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   59.0 59.0 

 21.00 น. สหรฐัฯ ISM เผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Dอ (PMI) ภาคการผลิต   61.0 60.8 

 21.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนก.พ.   -0.9% 1.7% 

วนัศกุรที์- 2 เม.ย. ทัDงวนั ยโุรป Bank Holiday : Good Friday   - - 

 ทัDงวนั องักฤษ Bank Holiday : Good Friday   - - 

 19.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี-ยตอ่ชั-วโมง   0.2% 0.2% 

 19.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนมี.ค.   633K 379K 

 19.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนมี.ค.   6.0% 6.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที-มีการประกาศออกมา 
*ที-มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที- 26 มีนาคม 2021 ซึ-งอาจมีการเปลี-ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


