
 

Asset High Low Open 

Gold 1813.72 1783.51 1805.30 1804.70

A.M.Fixing - - -  

P.M.Fixing - - -  

Silver 28.28 27.23 27.23 

SilverFixing - - - 

Oil-Brent 67.40 64.79 65.08 

Euro 1.2174 1.2109 1.2146 

Baht 30.07 30.00 30.02 

DollarIndex 90.43 89.98 90.10 

DowJones 32,009.64 31,421.29 31,499.75 31,961.86

Source :Aspen 

Contract 
GOLD / SILVER 

GFJ21 GF10J21 GOH21 

High 25,850 25,890 1814.90 

Low 25,720 25,680 1797.00 

Open 25,830 25,840 1810.20 

Close 25,720 25,790 1804.80 

Close-Night 25,690 25,670 1798.90 

Change -70 -20 -2.10 

Basis -35 35 0.51 

Maturity 64 64 34 

Source : Aspen & YLG’s estimations   

 

Fund Tones 

SPDR 1,106.36 

ishare 19,272.14 

Source : exchangetradedgold, ishares  

 

 
 

Contract High Low Open 

USDH21 30.06 30.03 30.03 

JRFH21 273.00 273.00 273.00 

Source : Aspen & YLG’s estimations  

 

คําแนะนํา หากทดสอบแนวต้านโซนที� 1,

หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายออกมา 

1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั 'งนี ' ตลาด TFEX 

นี 'ในวันมาฆบูชา ซึ�งนักลงทุนควรวางแผนก

สรุปการเคล่ือนไหวใน  Currency Futures และ Japanese Rubber 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust

25 February 2021 
 นกัวิเคราะห์

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขา

นั

Close Change 

1804.70 0.10 

 1807.25 -2.25  

 1788.00  -11.65 

28.12 0.30 

27.75   -0.22 

66.18 0.81 

1.2163 0.0019 

30.03 0.01 

90.06 -0.06 

31,961.86 424.51 

 SVFH21 

 28.14 

 27.40 

 28.09 

 27.81 

 27.92 

-0.13 

0.10 

34 

Change 

-4.08 

0.00 

Close Change 

30.05 0.02 

273.00 6.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีแรงขายกดดันราคาทองคําเพิ�มขึ �นแต่ราคาพ
เหนือโซน 1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตัวขึ �นเพื�อ
พยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,
สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวต้านแรกได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื�อสร้างฐาน
ราคาอีกครั �ง 
 

 
 

หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 
อย่างแข็งแกร่ง สามารถเสี�ยงเปิดสถานะขายเพื�อทํากําไรระยะสั �น 
สถานะขายหากผ่าน 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์
หลดุบริเวณแนวรับ 1,779-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แกวง่ตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตัว  แม้ระหว่างวัน
1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย  อาทิ  
เจ้าหน้าที� FDA สหรัฐระบุว่า วัคซีนต้าน 
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และเข้าเกณฑ์ที�จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน 
เปิดทางให้วคัซีนของบ.ดงักล่าวได้อนมุตัิอยา่งเป็นทางการอยา่งเร็วสดุในสปัดาห์นี �  ซึ�ง
แรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั 
อาย ุ10 ปี พุ่งแตะระดบั 1.43% ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนก
ในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย  และ 
ใหม่ที�เพิ�มขึ �นเกินคาดสู่ระดับ 923,000 ยูนิตในเดือนม
ทองคําดีดตวัขึ �นเช่นเดียวกบัเมื�อวานนี �  โดย
เวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)ที�ระบุ
เฟดได้นั �นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี บง่ชี �ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ�าต่อไปอีก
นาน  และยืนยนัว่าเฟดจะเข้าซื �อสินทรัพย์ตามมาตรการ 
ข้อมลูจะแสดงความคืบหน้าว่าเศรษฐกิจดําเนินไปสู่เป้าหมาย
ดีขึ �นในขณะนี �  จะไมก่ระตุ้นให้เฟดเร่งคมุเข้มนโยบายการเงิน
กลับกว่า 20 ดอลลาร์ต่ออนซ์ขึ �นมาปิดตลาดเหนือ 
กองทนุ SPDR ถือทองลดลง -4.08 ตนั  สํา
GDP ไตรมาส 4/2020, ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทน

 

      

      

,809-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายออกมา จะมีแนวรับบริเวณ 1,779-

TFEX ปิดทาํการวันศุกร์ที� 26 ก.พ.

ในวันมาฆบูชา ซึ�งนักลงทุนควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ 

Japanese Rubber 

iShare Silver Trust 

 
นกัวิเคราะห:์ วรตุ ร ุง่ขํา 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

เลขทะเบียน: 040068 

มีแรงขายกดดันราคาทองคําเพิ�มขึ �นแต่ราคาพยายามทรงตัว ทั �งนี � หากราคายืน
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตัวขึ �นเพื�อ

,809-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่
สามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวต้านแรกได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื�อสร้างฐาน

หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,809-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
อย่างแข็งแกร่ง สามารถเสี�ยงเปิดสถานะขายเพื�อทํากําไรระยะสั �น (ตัดขาดทุน

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์)และรอซื �อคืนหากราคาอ่อนตวัลงไม่
ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื�อเก็งกําไรระยะสั �นจากการ

แม้ระหว่างวันราคาจะดิ�งลงแรงจนแตะระดับตํ�าสุดบริเวณ 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย  อาทิ  (1.) รายงานของ

ระบุว่า วัคซีนต้าน COVID-19 ของบ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย และเข้าเกณฑ์ที�จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีฉุกเฉิน 

ได้อนมุตัิอยา่งเป็นทางการอยา่งเร็วสดุในสปัดาห์นี �  ซึ�งกระตุ้น
แรงขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั (2.) การที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ

ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนก.พ.ปีที�แล้ว ซึ�งกดดนัทองคํา
ในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย  และ (3.) การเปิดเผยยอดขายบ้าน

ยูนิตในเดือนม.ค. อย่างไรก็ดี  เกิดแรงซื �อหนุนให้
ขึ �นเช่นเดียวกบัเมื�อวานนี �  โดยได้รับแรงหนนุจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาว

ที�ระบวุ่า การที�อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของ
ปี บง่ชี �ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ�าต่อไปอีก

เฟดจะเข้าซื �อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE ในอัตราปัจจุบันจนกว่าจะมี
ข้อมลูจะแสดงความคืบหน้าว่าเศรษฐกิจดําเนินไปสู่เป้าหมาย  สะท้อนว่าแนวโน้มเศรษฐกิจที�
ดีขึ �นในขณะนี �  จะไมก่ระตุ้นให้เฟดเร่งคมุเข้มนโยบายการเงิน  ปัจจยัดงักล่าวหนุนให้ราคาดีด

ขึ �นมาปิดตลาดเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั �ง  ด้าน
สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยประมาณการครั �งที� 2 

อสินค้าคงทน และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน 

      1,779    1,760 1,744 

      1,809    1,827 1,841 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 



  

 

 

 

  
GOLD SPOT Source : Aspen  
 

 

Silver Futures : SVFH21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 27.46 27.05 
แนวขาย 28.15 28.50 
กลยทุธ? Short 28.15 Take Profit : 27.46 Stop loss : 28.05 

 

 

 

 

USD Futures : USDH21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 29.94 29.83 
แนวขาย 30.07 30.18 
กลยทุธ? Long 29.94 Take Profit : 30.07, Stop loss : 29.83 

 
 
 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9507 -0.1671 0.9611 

10 วนั 0.2188 -0.5737 0.6058 

20 วนั 0.1110 -0.7401 0.0723 

50 วนั -0.1548 -0.8485 0.7594 

100 วนั -0.1002 -0.6179 -0.2655 

200 วนั 0.4441 -0.5014 -0.1027 

Source :Aspen & YLG’s estimations 

 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Dollar 

Bollinger Band Upper 1,862.62 28.48 91.40 

Bollinger Band Mean 1,815.41 27.33 90.61 

Bollinger Band Lower 1,768.21 26.18 89.81 

MA 10 Days 1,798.68 27.53 90.36 

MA 50 Days 1,848.96 26.45 90.36 

MA 200 Days 1,860.06 23.88 93.17 

RSI 9 Days 43.03 60.18 39.18 

RSI 14 Days 42.58 58.60 42.79 

Source : YLG’s estimations 

GOLD-ONLINE Source : Aspen 

 

 

 



 

 

  

• (+) "พาวเวล" ส่งสัญญาณเฟดคงดอกเบี 'ยตํ�าต่อไปอีกกว่า 3 ปี  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวในวนันี �ว่า อาจจะ
ต้องใช้เวลามากกวา่ 3 ปีกวา่ที�อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟด ซึ�งเป็นการส่งสญัญาณวา่เฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ�าต่อไปอีกนาน  
"เฟดเคยระบวุา่จะไม่มีการปรับขึ �นอตัราดอกเบี �ยจนกวา่อตัราเงินเฟ้อจะดีดตวัสูงกว่าเป้าหมายของเฟดที�ระดบั 2% ซึ�งเราเชื�อว่าเราสามารถทําได้ โดย
อาจใช้เวลามากกว่า 3 ปี" นายพาวเวลกล่าวในแถลงการณ์รอบครึ�งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมาธิการบริการ
การเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรในวนันี �  นอกจากนี � นายพาวเวลยงัระบุว่า เฟดจําเป็นที�จะต้องเห็นความคืบหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดย
พิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจที�แท้จริง ก่อนที�จะมีการปรับเปลี�ยนนโยบายการเงิน มากกว่าที�จะอิงจากคาดการณ์ความคืบหน้า  ขณะเดียวกนั นาย
พาวเวลกล่าววา่ สภาคองเกรสจําเป็นต้องให้การอนมุตัแิก่เฟดสําหรับการเดนิหน้าพฒันาและออกสกลุเงินดอลลาร์ในรูปแบบดจิิทลั 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่สูงกว่าคาดในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่เพิ�มขึ �น 4.3% สู่ระดบั 923,000 ยู
นิตในเดือนม.ค. สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 855,000 ยนิูต 

• (-) สหรัฐเตรียมกระจายวัคซีนจอห์นสัน 4 ล้านโดสสัปดาห์หน้า หากได้ไฟเขียวจาก FDA  ทําเนียบขาวแถลงในวนันี �ว่า รัฐบาลสหรัฐจะทําการ
แจกจ่ายวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) จํานวน 3-4 ล้านโดสภายในสปัดาห์หน้า หากวคัซีนดงักล่าวได้รับการ
อนมุตัจิากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) 

• (-) วัคซีนโควดิ-19 ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันผ่านด่านแรกของ FDA สหรัฐ  รายงานของเจ้าหน้าที�สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
สหรัฐ (FDA) ระบุว่า วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั และเข้าเกณฑ์ที�จะ
ได้รับการอนมุตัิเป็นกรณีฉุกเฉิน  รายงานดงักล่าวเป็นการส่งสญัญาณว่า FDA จะให้การอนมุตัิอย่างเป็นทางการต่อวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัท
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  ทางด้านคณะกรรมการที�ปรึกษาของ FDA ซึ�งประกอบด้วยผู้ เชี�ยวชาญจากภายนอก จะจัดการประชุมในวนัศุกร์ เพื�อ
พิจารณาและลงมติต่อการอนมุตัิการใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั เป็นกรณีฉุกเฉิน  หากคณะกรรมการที�ปรึกษา
ของ FDA ให้การอนมุตัวิคัซีนของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั ก็จะเป็นการปทูางให้ FDA ชดุใหญ่ให้การอนมุตัอิย่างเป็นทางการตอ่ไป 

• (-) ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย หลังพาวเวลส่งสัญญาณตรึงดอกเบี 'ยตํ�า  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เล็กน้อยเมื�อเทียบกบัสกุลเงินเยนและฟรังก์สวิส ในการ
ซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (24 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่าเฟดจะคง
อตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ�าตอ่ไปอีกกวา่ 3 ปี  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน 
เพิ�มขึ �น 0.01% แตะที� 90.1733 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.94 เยน จากระดบั 105.31 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบ
กบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.9076 ฟรังก์ จากระดบั 0.9055 ฟรังก์ แตเ่มื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.2529 ดอลลาร์
สหรัฐ จากระดบั 1.2593 ดอลลาร์สหรัฐ  ยโูรแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2148 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2144 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์
แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.4123 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4107 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะระดบั 0.7943 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 
0.7910 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 424.51 จุด ถ้อยแถลงพาวเวลช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮเมื�อคืนนี � (24 
ก.พ.) หลังจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี�ยวกับภาวะเงินเฟ้อ 
นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจากการที�นกัลงทนุเข้าซื �อหุ้นกลุ่มที�คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ ซึ�งรวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่ม
อุตสาหกรรม และกลุ่มพลังงาน  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,961.86 จุด พุ่งขึ �น 424.51 จุด หรือ +1.35% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 
3,925.43 จดุ เพิ�มขึ �น 44.06 จดุ หรือ +1.14% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,597.97 จดุ เพิ�มขึ �น 132.77 จดุ หรือ +0.99% 

• (-) รองประธานเฟดชี 'วัคซีนโควิด,มาตรการกระตุ้นศก.หนุนสหรัฐแข็งแกร่งปีนี '  นายริชาร์ด แคลริดา รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 
กล่าวในวนันี �วา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวัอย่างแข็งแกร่งในปีนี � โดยได้แรงหนนุจากการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในวงกว้าง และการที�รัฐบาลสหรัฐ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีที�แล้ว  "เศรษฐกิจมีแนวโน้มสดใสในปีนี � และปีต่อๆไป ขณะที�ความเสี�ยงในช่วงขาลงได้ลดน้อยลง" นายแคลริดา
กล่าว  นายแคลริดายงัระบวุา่ ตวัเลขคาดการณ์เศรษฐกิจของเฟดในเดือนธ.ค.ที�ระบุว่า อตัราว่างงานจะตํ�ากว่าระดบั 4% และอตัราเงินเฟ้อจะกลบัสู่
ระดบัเป้าหมายของเฟดที� 2% ภายในสิ �นปี 2566 ถือเป็นการดีดตวัขึ �นรวดเร็วกวา่ที�เคยเกิดขึ �นหลงัช่วงวกิฤตการเงินเมื�อกวา่ 1 ทศวรรษที�แล้ว 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo  92.4** 90.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board  0.5%** 0.3% 

วนัองัคารที� 23 ก.พ. ทั �งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday  - - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS  10.1%** 9.1% 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board  91.3** 89.3 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดริชมอนด์  14** 14 

วนัพธุที� 24 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.  923K** 842K 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  1.3M** -7.3M 

วนัพฤหสับดีที� 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก GfK  -14.0 -15.6 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งที� 2 GDP ไตรมาส 4/2020  4.1% 4.0% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนม.ค.  0.6K 1.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนม.ค.    1.3% 0.5% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  - 861K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนม.ค.    0.2% -0.3% 

วนัศกุร์ที� 26 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE)  0.1% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนม.ค.  10.0% 0.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนม.ค.  0.7% -0.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนม.ค.  - 0.3% 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.พ.  61.0 63.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM  76.3 76.2 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM  - 3.3% 

 วนัที� 1 ทั �งหมด G20 Meetings  - - 

วนัเสาร์ที� 27 ก.พ. วนัที� 2 ทั �งหมด G20 Meetings  - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


