
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,760 1,744 1,730 

 1,787 1,809 1,827 

   

 

สรุป ราคาทองค าวาานน้ปิ  ดด ่งลงอย่างหนกักวา่า 34.70 ดอลลารต์่อออนซ ์ ท่ามกลางิัจจยัลบท้่เขา้มาส่งผลกดดนัราคาทองค า  ไม่วา่าจะเิ็น (1.) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ิ้ พุ่ง
ขึ ปนแตะ 1.55% หลงัทะยานขึ ปนสงูถึงระดบั 1.6% จากการคาดการณท์้่วา่า อตัราการฟืปนตวัาทางเศรษฐก จของสหรัฐจะเิ็นไิอย่างแข็งแกรง่  และการิระมลูตั๋วาเง นคลงัอาย ุ7 ิ้ของรฐับาลสหรฐั
มลูคา่ 6.2 หมื่นลา้นดอลลารท์้่อุิ สงคซ์บเซานั่นสง่ผลกดดนัทองค าในฐานะส นทรพัยท์้่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูิแบบของดอกเบ้ ปย  (2.) การเ  ิดเผยตวัาเลขเศรษฐก จสหรฐัท้่ด้ดเก นคาด  ไม่วา่าจะ
เิ็นตวัาเลขผูย้ื่นขอสวาสัด การวา่างงานครัปงแรกท้่ลดลงสู่ระดบั 730,000 รายในสัิ ดาหท์้่แลว้า ซึ่งเิ็นระดบัต ่าสดุนบัตัปงแต่สัิ ดาหท์้่ส ปนสดุวานัท้่ 28 พ.ย.2020, ยอดสั่งซื ปอส นคา้คงทนของสหรฐัท้่ด้ด
เก นคาด  และตวัาเลขิระมาณการครัปงท้่ 2 ของผล ตภณัฑม์วาลรวามภายในิระเทศ (GDP) ิระจ าไตรมาส 4/2020 ท้่ระบวุา่า เศรษฐก จสหรฐัขยายตวัา 4.1% ซึ่งด้กวา่าตวัาเลขิระมาณการครัปงท้่ 1 ท้่
ระดบั 4.0% (3.)การท้่ดชัน้ดอลลารฟื์ปนตวัาขึ ปนจาก 89.677 ซึ่งเิ็นระดบัต ่าสดุนบัตัปงแต่วานัท้่ 8 ม.ค. โดยไดแ้รงหนนุจากการพุ่งขึ ปนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ิ้และการเ  ิดเผย
ขอ้มลูเศรษฐก จสหรฐัท้่ด้เก นคาด และ (4.)การท้่กองทนุ SPDR ลดการถือครองทองค าลงอ้ก -6.12 ตนั  ิัจจยัท้่กล่าวามากดดนัใหร้าคาทองค าด ่งลงแรงจนทดสอบระดบัต ่าสดุบร เวาณ 1,765 
ดอลลารต์่อออนซ ์และม้แนวาโนม้  ิดตลาดในสัิ ดาหน้์ป  และ  ิดตลาดในเดือนก.พ.ในแดนลบ ส าหรบัวานัน้ ปต ดตามการเ  ิดเผยดชัน้การใชจ้่ายส่วานบคุคลพื ปนฐาน (Core PCE), รายไดแ้ละการใช้
จ่ายสว่านบคุคล, ดชัน้ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ปอ (PMI) เขตช คาโก และดชัน้ควาามเช่ือมั่นผูบ้ร โภคช่วางทา้ยจากUoM 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1804.95 1765.73 1804.70 1770.00 -34.70 1828.69 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,790.39 27.47 90.36 

MA 50 Days 1,846.13 26.47 90.37 

MA 200 Days 1,860.08 23.93 93.12 

RSI 9 Days 32.30 50.29 47.79 

RSI 14 Days 35.58 52.55 47.69 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,100.24 -6.12 

ishare 19,214.37 -57.77 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8213 -0.0015 -0.1112 

10 วนั 0.4976 -0.2312 0.2476 

20 วนั 0.1658 -0.7015 -0.1026 

50 วนั -0.1810 -0.8337 0.7107 

100 วนั -0.1222 -0.6282 -0.2699 

200 วนั 0.4117 -0.5270 -0.1441 
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ค ำแนะน ำ                แนะน ำซือ้ขำยท ำก ำไรระยะส้ันจำกกำรแกว่ง
ตัว โดยบริเวณแนวต้ำนโซน 1,787-1,809 ดอลลำร์ต่อ
ออนซ ์หำกรำคำทองค ำไม่สำมำรยืนเหนือโซนดังกล่ำวได้
น ำแบ่งทองค ำออกขำยเพื่อรอซื้อในโซนแนวรับ 1,760-
1,744 ดอลลำรต์่อออนซ ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หากราคาทองค าทดสอบแนวาตา้นท้่ 1,787-1,809 ดอลลารต์่อออนซ ์ยังไม่สามารถผ่านได ้ซึ่งนักลงทุนยังคงตอ้ง
ระมดัระวางัแรงขายท าก าไรเน่ืองจากช่วางท้่ผ่านมาเมื่อราคาทองค าม้การิรบัตวัาขึ ปนยงัคงม้แรงขายออกมาเช่นกัน และ
ราคาทองค าิรบัตวัาขึ ปนค่อนขา้งจ ากดั ซึง่ิระเม นแนวารบัระยะสัปนในโซน 1,760-1,744 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

 (+) ดำวโจนสปิ์ดร่วง 559.85 จุด เหตุนลท.ขำยหุ้นเทคโนฯ-ซือ้บอนด ์ ดชัน้ดาวาโจนสต์ลาดหุน้น วายอรก์  ิดรว่างลงกวา่า 500 จดุเมื่อคืนน้ ป (25 ก.พ.) 
และดชัน้ Nasdaq ด ่งลงมากท้่สดุในรอบ 4 เดือน เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลย้ออกมาเพื่อน าเง นไิลงทนุในตลาดพนัธบตัรสหรฐั 
หลงัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรพุ่งขึ ปนอย่างมาก  ดชัน้เฉล้่ยอตุสาหกรรมดาวาโจนส์ิ  ดท้่ 31,402.01 จดุ รว่างลง 559.85 จดุ หรอื -1.75%, ดชัน้ S&P 
500  ิดท้่ 3,829.34 จดุ รว่างลง 96.09 จดุ หรอื -2.45% และดชัน้ Nasdaq  ิดท้่ 13,119.43 จดุ รว่างลง 478.54 จดุ หรอื -3.52% 

 (+) เฟดยันไม่ลดวงเงนิ QE แม้สหรัฐมีแนวโน้มเศรษฐกิจแกร่ง  นายเจมส ์บลูลารด์ ิระธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาเซนตห์ลยุส ์กล่าวาวา่า 
การท้่เศรษฐก จสหรฐัม้แนวาโนม้แข็งแกรง่ และการพุ่งขึ ปนของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั จะไม่เิ็นสาเหตทุ  าใหเ้ฟดพ จารณาิรบัลดวางเง นใน
การซื ปอพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเช งิร มาณ (QE) ในแต่ละเดือนเพื่อกระตุน้การฟืปนตวัาทางเศรษฐก จ "ท่านิระธานเฟดตอ้งการใหค้ณะกรรมการ
เฟดม้การหารอืกนัเก่้ยวากบัการิรบัลดวางเง นในการท า QE ก็ต่อเมื่อถึงเวาลาท้่เหมาะสม ซึง่เราจะไมท่  าอะไรลว่างหนา้ ซึง่แมผ้มคาดการณแ์นวาโนม้เศรษฐก จ
ท้่สดใส แต่มนัก็ยงัคงเิ็นการคาดการณ ์และผมตอ้งการท่้จะเหน็มนัเิ็นจร งก่อน" นายบลูลารด์กลา่วา 

 (+) สหรัฐเผยดชันีกำรท ำสัญญำขำยบ้ำนทีร่อปิดกำรขำยลดลงเป็นเดอืนที ่5  สมาคมนายหนา้อสงัหาร มทรพัยแ์ห่งชาต ของสหรฐั (NAR) เ  ิดเผย
วา่า ดชัน้การท าสญัญาขายบา้นท้่รอ  ิดการขาย (pending home sales) ลดลง 2.8% ในเดือนม.ค. เมื่อเท้ยบรายเดือน ขณะท้่นกัวา เคราะหค์าดวา่าจะทรง
ตวัาในเดือนดงักลา่วา 

 (-) สหรัฐปรับเพิม่ GDP Q4/63 ขยำยตัว 4.1% ขณะคำดเศรษฐกิจแกร่งปีนี ้ กระทรวางพาณ ชยส์หรฐัเ  ิดเผยตวัาเลขิระมาณการครัปงท้่ 2 ส  าหรบั
ผล ตภณัฑม์วาลรวามภายในิระเทศ (GDP) ิระจ าไตรมาส 4/2563 โดยระบวุา่า เศรษฐก จสหรฐัขยายตวัา 4.1% โดยิรบัตวัาด้กวา่าตวัาเลขิระมาณการครัปงท้่ 
1 ท้่ระดบั 4.0% 

 (-) ดอลลแ์ข็งค่ำ ขำนรับบอนดย์ีลดส์หรัฐพุ่ง-ข้อมูลศก.แกร่ง  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ ปนเมื่อเท้ยบกบัสกลุเง นหลกัๆ ในการซื ปอขายท้่ตลาดิร วารรต
เง นตราน วายอรก์เมื่อคืนน้ ป (25 ก.พ.) โดยไดแ้รงหนนุจากการท้่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ิ้พุ่งขึ ปนสงูถึง 1.6% นอกจากน้ ป การเ  ิดเผยขอ้มลู
เศรษฐก จสหรฐัท้่ด้เก นคาดช่วายหนนุดอลลารด์ว้าย  ดชัน้ดอลลาร ์ซึ่งเิ็นดชัน้วาดัควาามเคลื่อนไหวาของดอลลารเ์มื่อเท้ยบกบัสกลุเง นหลกั 6 สกลุในตะกรา้
เง น ฟืปนตวัาขึ ปนมาอยู่ท้่ระดบั 90.1344 เมื่อคืนน้ ป หลงัรว่างลงแตะ 89.677 ซึง่เิ็นระดบัต ่าสดุนบัตัปงแตว่านัท้่ 8 ม.ค.  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเท้ยบกบัเง นเยน 
ท้่ระดบั 106.20 เยน จากระดบั 105.94 เยน และแข็งค่าเมื่อเท้ยบกบัดอลลารแ์คนาดาท้่ระดบั 1.2576 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 1.2529 ดอลลารส์หรฐั 
แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเท้ยบกบัฟรงักส์วา ส ท้่ระดบั 0.9046 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9076 ฟรงัก ์ ส่วานยโูรแข็งค่าเมื่อเท้ยบกบัดอลลารส์หรฐั ท้่ระดบั 
1.2184 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2148 ดอลลาร ์ขณะท้่เง นิอนดอ์่อนค่าลงสู่ระดบั 1.4036 ดอลลาร ์จากระดบั 1.4123 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเล้ย
อ่อนค่าลงแตะระดบั 0.7902 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7943 ดอลลารส์หรฐั 

 (-) สหรัฐเผยยอดส่ังซือ้สินค้ำคงทนพุ่งขึน้ 3.4% ในเดือนม.ค.  กระทรวางพาณ ชยส์หรฐัเ  ิดเผยวา่า ยอดสั่งซื ปอส นคา้คงทนของสหรฐั เช่น เครื่องบ น 
รถยนต ์และเครือ่งจกัรขนาดใหญ่ท้่ม้อายกุารใชง้านตัปงแต ่3 ิ้ขึ ปนไิ พุง่ขึ ปน 3.4% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพ ่มขึ ปน 1.2% ในเดือนธ.ค. 

 (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยืน่ขอสวัสดกิำรว่ำงงำนต ่ำกว่ำคำดในสัปดำหท์ีแ่ล้ว  กระทรวางแรงงานสหรฐัเ  ิดเผยตวัาเลขผูย่ื้นขอสวาสัด การวา่างงานครัปงแรก
ลดลงสู่ระดบั 730,000 รายในสัิ ดาหท์้่แลว้า ซึ่งเิ็นระดบัต ่าสดุนบัตัปงแต่สัิ ดาหท์้่ส ปนสดุวานัท้่ 28 พ.ย.2563 และต ่ากวา่าท้่นกัวา เคราะหค์าดการณท์้่ระดบั 
845,000 ราย 

 (+/-) เฟดชีก้ำรดดีตวัของอัตรำดอกเบีย้ระยะยำวสะทอ้นควำมเชือ่ม่ันทำงเศรษฐกจิ  นางเอสเธอร ์จอรจ์ ิระธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขา
แคนซสั ซ ต้ ป กล่าวาวา่า การด้ดตวัาของอัตราดอกเบ้ ปยระยะยาวาในระยะน้ ปเิ็นสญัญาณท้่แสดงถึงควาามเช่ือมั่นท้่เพ ่มขึ ปนเก่้ยวากับการฟืปนตั วาทางเศรษฐก จ 
หลงัจากม้การฉ้ดวาคัซ้นโควา ด-19 ในวางกวาา้ง  "การิรบัตวัาขึ ปนดงักล่าวาส่วานใหญ่เิ็นการสะทอ้นถึงควาามเช่ือมั่นท้่เพ ่มขึ ปนต่อการฟืปนตวัาทางเศรษฐก จท้่
แข็งแกรง่ และอาจถือเิ็นสญัญาณท้่ด้เก่้ยวากบัคาดการณก์ารขยายตวัาท้่เพ ่มขึ ปน" นางจอรจ์กล่าวา  นางจอรจ์ระบวุา่า เฟดจะยงัคงใชน้โยบายการเง นท้่ผ่อน
คลายตอ่ไิอ้กระยะหนึ่ง เน่ืองจากเศรษฐก จยงัคงม้ควาามไม่แน่นอน 

 

                         ท่้มา: VOATHAI,อ นโฟเควาสท,์ กรุงเทพธรุก จออนไลน,์ ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินกำรประกำศตวัเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร ควำมส ำคัญ ประมำณกำร ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วานัจนัทรท์้่ 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมน้ ดชัน้ควาามเช่ือมั่นทางธรุก จเดือนก.ค.โดย Ifo   92.4** 90.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชัน้ช้ ปน าเศรษฐก จจาก Conference Board   0.5%** 0.3% 

วานัองัคารท้่ 23 ก.พ. ทัปงวานั ญ่้ิุ่ น Bank Holiday   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชัน้ราคาบา้นโดย S&P/CS   10.1%** 9.1% 

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชัน้ควาามเช่ือมั่นผูบ้ร โภคจาก Conference Board   91.3** 89.3 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชัน้ภาคการผล ตเดือนส.ค.จากเฟดร ชมอนด ์   14** 14 

วานัพธุท้่ 24 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดอืนก.พ.   923K** 842K 

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัาเลขสตอ็กน ปามนัรายสัิ ดาห ์   1.3M** -7.3M 

วานัพฤหสับด้ท้่ 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมน้ ผลส ารวาจควาามเช่ือมั่นผูบ้ร โภค จาก GfK   -12.9** -15.6 

 20.30 น. สหรฐัฯ ิระมาณการครัปงท้่ 2 GDP ไตรมาส 4/2020   4.1%** 4.0% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซื ปอส นคา้คงทนพื ปนฐานเดือนม.ค.   1.4%** 1.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซื ปอส นคา้คงทนเดือนม.ค.     3.4%** 0.5% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จ านวานผูข้อรบัสวาสัด การวาา่งงานรายสัิ ดาห ์   730K** 861K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท้่รอ  ิดการขายเดือนม.ค.     -2.8%** -0.3% 

วานัศกุรท์้่ 26 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ ดชัน้การใชจ้่ายสว่านบคุคลพื ปนฐาน (Core PCE)   0.1% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้ว่านบคุคลเดือนม.ค.   10.0% 0.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายสว่านบคุคลเดือนม.ค.   0.7% -0.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ สต็อกส นคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนม.ค.   - 0.3% 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชัน้ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื ปอ (PMI) เขตช คาโกเดือนก.พ.   61.0 63.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชัน้ควาามเช่ือมั่นผูบ้ร โภคช่วางทา้ยจากUoM   76.3 76.2 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเง นเฟ้อช่วางทา้ยจาก UoM   - 3.3% 

 วานัท้่ 1 ทัปงหมด G20 Meetings   - - 

วานัเสารท์้่ 27 ก.พ. วานัท้่ 2 ทัปงหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัควาามส าคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ิานกลาง    นอ้ย  ิระกาศแลว้า, ** เิ็นตวัาเลขจร งท้่มก้าริระกาศออกมา 

*ท้่มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวานัท้่ 21 กมุภาพนัธ ์2021 ซึง่อาจม้การเิล้่ยนแิลงในภายหลงัได ้

 
 

 


