
  

                         หากการขยับขึน้ติดแนวต้านบริเวณ 1,776 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ ์จะท าใหเ้หน็การย่อตัวลงมาสร้างฐาน หากในระหว่างวันราคาสามารถ
ยืนเหนือแนวรับ 1,747-1,744 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ จะเหน็การดีดตัวกลับขึน้
ไปทดสอบแนวต้านอีกคร้ัง แต่หากสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้อาจเห็น
การขยับลง โดยมีแนวรับถัดไปโซน 1,730 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรุป ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (FDA) ของสหรฐั ระบวุ่ำ วคัซีนโควิด-19 ของบรษัิทไฟเซอร ์อิงคจ์ะสำมำรถเก็บรกัษำไวท้ี่อณุหภมูิ -25 ถึง -15 
องศำเซลเซียสไดเ้ป็นเวลำ 2 สปัดำห ์พรอ้มอนญุำตใหข้นสง่และจดัเก็บวคัซีนที่อณุหภมูิในช่องแช่แข็งทั่วไป จำกเดิมที่ FDA ก ำหนดใหเ้ก็บรกัษำที่อณุหภมูิ -80 
ถึง -60 องศำเซลเซียสไดเ้ป็นเวลำสงูสดุ 6 เดือน ซึ่งเพิ่มโอกำสในกำรฉีดวคัซีนในวงกวำ้งมำกขึน้ซึ่งสรำ้งมมุมองบวกเก่ียวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจของสหรฐั จน
หนนุสกลุเงินดอลลำรส์หรฐัแข็งค่ำเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ขณะที่อตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอำย ุ10 ปี พุ่งขึน้เป็นสญัญำณบ่งชีถ้ึงกำรคำดกำรณท์ี่ว่ำ 
อตัรำกำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจของสหรฐัจะเป็นไปอย่ำงแข็งแกรง่หลงัจำกไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 ซึง่กดดนัรำคำทองค ำใหอ้่อนตวัลง 
ทัง้นี ้ในระยะสัน้หำกรำคำทองค ำปรบัตวัขึน้ดีดตวัขึน้ทดสอบแนวตำ้น แนะน ำแบ่งทองค ำออกขำยหำกรำคำทองค ำไม่ผ่ำนแนวตำ้นที่ 1,776-1,787 ดอลลำรต์่อ
ออนซ ์เพื่อรอเขำ้ซือ้คืนเมื่อรำคำอ่อนตวัลง เบือ้งตน้ประเมินแนวรบัหรอืกรอบดำ้นลำ่งบรเิวณ 1,747-1,744 ดอลลำรต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

26/02/2564 15:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,770.00 1,767.80 -2.20 -0.12 

Spot Silver ($) 27.40 26.94 -0.46 -1.68 

เงนิบาท (฿/$) 30.25 30.26 0.01 0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 25,600 25,350 -250.00 -0.98 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.11 65.53 -0.58 -0.88 

น า้มนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.19 90.36 0.17 0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.2178  1.2152  -0.0026  -0.2100  

  ทีม่า : Aspen 

ทีม่า : Aspen 
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 (+) เซีย่งไฮ้คอมโพสติปิดร่วง 75.97 จุด นลท.เทขายหุน้หลังบอนดย์ลีดพ์ุง่  ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลำดหุน้จีนปิดรว่งลงอย่ำงหนกัในวนันี ้และปิด
ตลำดสปัดำหนี์ล้ดลงตำมทิศทำงของตลำดหุน้ทั่วโลก โดยดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตปรบัตวัลงในสปัดำหนี์รุ้นแรงที่สดุในรอบ 28 เดือน เน่ืองจำกกำรพุ่งขึน้
ของอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรทั่วโลกกระตุน้ใหน้กัลงทนุเทขำยหุน้ที่เป็นสินทรพัยเ์สี่ยงเพื่อเขำ้ซือ้พนัธบตัร  ส ำนกัข่ำวซินหวัรำยงำนว่ำ ดชันีเซี่ยงไฮค้อม
โพสิตปิดที่ระดบั 3,509.08 จุด ร่วงลง 75.97 จุด หรือ -2.12% และดิ่งลง 5.1% ในรอบสปัดำหนี์ ้ บรรดำนักลงทนุยังเทขำยหุน้ออกมำจำกควำมวิตก
เก่ียวกบัแนวโนม้กำรคมุเขม้นโยบำยกำรเงินในจีน และมลูค่ำหุน้ที่สงูเกินไป โดยแรงขำยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเฮลธแ์คร์ , กลุ่มพลงังำน และกลุ่มสินคำ้
อปุโภคบรโิภค 

 (+) นิกเกอิปิดทรุด 1,202.26 จุด วิตกบอนดย์ลีดพ์ุ่งกระทบตลาด  ดชันีนิกเกอิตลำดหุน้โตเกียวปิดรว่งลงในวนันีต้  ่ำกว่ำระดบั 29,000 จดุเป็นครัง้
แรกนบัตัง้แต่วนัที่ 5 ก.พ. และร่วงลงรุนแรงที่สดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 2559 โดยตลำดถกูกดดนัจำกกำรพุ่งขึน้อย่ำงมำกของอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรฐัและญ่ีปุ่ น ซึ่งท ำใหน้ักลงทุนวิตกเก่ียวกับเสถียรภำพตลำด  ส ำนักข่ำวเกียวโดรำยงำนว่ำ ดัชนีนิกเกอิปิดตลำดที่ระดับ 28,966.01 จุด ดิ่งลง 
1,202.26 จดุ หรอื -3.99% 

 (+) "ไบเดน" ส่ังปฏบิัตกิารทางทหารคร้ังแรก โจมตกีองก าลังอหิร่านในซเีรีย  สื่อต่ำงประเทศรำยงำนว่ำ สหรฐัไดเ้ปิดฉำกโจมตีทำงอำกำศในซีเรยี
ในวนัพฤหสับดี (25 ก.พ.) โดยพุ่งเป้ำไปที่สถำนที่ประจ ำกำรต่ำงๆ ของกองก ำลงัติดอำวธุที่ไดร้บักำรสนบัสนนุจำกอิหรำ่น ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
สหรฐัระบุว่ำ กำรโจมตีดงักล่ำวเป็นกำรตอบโตต้่อกำรยิงจรวดโจมตีฐำนทพัและสถำนที่ ของสหรฐัในอิรกัในเดือนนี ้ซึ่งท ำใหม้ีพลเรือนเสียชีวิต 1 รำย 
ขณะที่ทหำรของสหรฐัและของกองก ำลงัพนัธมิตรบำดเจ็บหลำยนำย 

 (+) อียูโต้กลับ ประกาศกร้าวเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาเป็นบุคคลไม่พงึประสงค ์ สหภำพยโุรป (EU) ประกำศเมื่อคืนวนัพฤหสับดี (25 ก.พ.) ว่ำ 
นำงคลอเดีย ซำเลอรโ์น คำลเดรำ เอกอคัรรำชทตูของเวเนซุเอลำประจ ำ EU เป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค ์ กำรประกำศตอบโตด้งักล่ำวมีขึน้ หลงัจำก
เวเนซุเอลำไดป้ระกำศเมื่อวนัพธุที่ผ่ำนมำว่ำ นำงอิซำเบล บรลิฮำนเต เปโดรซำ เอกอคัรรำชทตูของ EU ประจ ำเวเนซุเอลำ เป็นบคุคลไม่พงึประสงค ์และ
ใหเ้วลำนำงบรลิฮำนเต 72 ชั่วโมงในกำรเดินทำงออกจำกเวเนซุเอลำ  "EU ถือว่ำกำรประกำศดงักล่ำวไม่มีเหตผุล และขดัต่อวตัถปุระสงคข์อง EU ในกำร
พฒันำควำมสมัพนัธแ์ละกำรสรำ้งควำมรว่มมือในประเทศที่สำม" แถลงกำรณท์ี่ออกโดยสภำ EU ระบ ุ ดำ้นนำงคำลเดรำระบใุนทวิตเตอรว์่ำ "เธอปกป้อง
เวเนซุเอลำดว้ยกำรด ำเนินควำมสมัพนัธก์ับสหภำพยุโรปดว้ยควำมสุขุมและเคำรพ แต่เธอไม่สำมำรถต่อรองเก่ียวกับควำมเอกรำชและอธิปไตยของ
เวเนซเุอลำได"้  สว่นนำยฮอรเ์ก อำรเ์รอำซำ รฐัมนตรฝ่ีำยกิจกำรต่ำงประเทศของเวเนซุเอลำกล่ำวก่อนหนำ้นีว้่ำ กำรตดัสินใจดงักล่ำวของเวเนซุเอลำมีขึน้ 
หลงัจำกที่ EU ไดท้  ำกำรตดัสินใจถึง 55 ครัง้ ซึง่เก่ียวกบักำรคว ่ำบำตรตอ่เวเนซเุอลำใน EU หรอืในสหรฐั 

 (-) FDA ไฟเขียวจัดเก็บวัคซีนโควิดของไฟเซอรน์าน 2 สัปดาหท์ีอุ่ณหภูมิแช่แข็งปกต ิ ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (FDA) ของสหรฐั
เปิดเผยในวนัพฤหสับดี (25 ก.พ.) ว่ำ FDA อนญุำตใหข้นส่งและจดัเก็บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ที่พฒันำโดยบรษัิทไฟเซอร ์อิงคไ์ดเ้ป็นเวลำนำนถึง 2 
สปัดำหท์ี่อณุหภมูิของช่องแช่แข็งทั่วไป แทนที่จะเป็นสภำวะเย็นจดัตำมที่เคยก ำหนดไวก่้อนหนำ้นี ้ "กำรขนส่งและจดัเก็บวคัซีนที่อณุหภมูิของช่องแช่แข็ง
ปกติทั่วไปนัน้ จะช่วยลดภำระในกำรจดัหำอปุกรณท์ ำควำมเย็นจดัส ำหรบักำรเก็บรกัษำวคัซีน และจะช่วยใหส้ำมำรถแจกจ่ำยวคัซีนโควิดไปยงัสถ ำนที่
ตำ่งๆ ไดม้ำกขึน้" FDA ระบใุนแถลงกำรณ ์ ทัง้นี ้FDA ระบวุ่ำ วคัซีนโควิด-19 จะสำมำรถเก็บรกัษำไวท้ี่อณุหภมูิ -25 ถึง -15 องศำเซลเซียสไดเ้ป็นเวลำ 2 
สปัดำห ์จำกเดิมที่ FDA ก ำหนดใหเ้ก็บรกัษำที่อณุหภมูิ -80 ถึง -60 องศำเซลเซียสไดเ้ป็นเวลำสงูสดุ 6 เดือน  ไฟเซอรค์ำดว่ำจะย่ืนขออนมุตัิเก่ียวกับ
อณุหภมูิและระยะเวลำในกำรเก็บรกัษำวคัซีนโควิดในประเทศอื่นๆ ต่อไป  

  (+/-) แบงกช์าติจีนคาดเศรษฐกิจโต 8-9% ปีนี้ ฟ้ืนตัวต่อเน่ืองหลังเจอพิษโควิด  นำยหลิว ฉีจิน ที่ปรกึษำดำ้นนโยบำยของธนำคำรกลำงจีน
เปิดเผยในวนันีว้่ำ ผลิตภณัฑม์วลรวมภำยในประเทศ (GDP) ของจีน อำจขยำยตวั 8-9% ในปีนี ้เน่ืองจำกเศรษฐกิจจีนยงัคงฟ้ืนตวัขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก
ผลกระทบของโรคโควิด-19  นำยหลิวกล่ำวว่ำ กำรฟ้ืนตวัอย่ำงรวดเรว็ดงักล่ำวไม่ไดห้มำยควำมว่ำ เศรษฐกิจจีนไดก้ลบัเขำ้สู่ระยะที่มีกำรขยำยตวัสงู แต่
เป็นกำรฟ้ืนตวัขึน้จำกฐำนระดบัต ่ำในปี 2563 ซึ่งเศรษฐกิจจีนขยำยตวัที่ 2.3%  นกัวิเครำะหข์องเอชเอสบีซีคำดกำรณใ์นสปัดำหนี์ว้่ำ เศรษฐกิจจีนจะ
ขยำยตวั 8.5% ในปีนี ้โดยจะน ำกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19  นำยหลิวกล่ำวในกำรประชมุทำง
ออนไลนว์ำ่ หำกกำรขยำยตวัเฉลี่ยของ GDP ในปี 2563 และ 2564 อยู่ที่รำว 5% ก็จะเป็นผลลพัธท์ี่ไม่ไดเ้ลวรำ้ย   

ทีม่า : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตวัเลขคร้ังกอ่น 

วนัจนัทรท์ี่ 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมนี ดชันีควำมเช่ือมั่นทำงธรุกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   92.4** 90.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  ำเศรษฐกิจจำก Conference Board   0.5%** 0.3% 

วนัองัคำรที่ 23 ก.พ. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday   - - 

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

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีควำมเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจำก Conference Board   91.3** 89.3 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภำคกำรผลิตเดือนส.ค.จำกเฟดรชิมอนด ์   14** 14 

วนัพธุที่ 24 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขำยบำ้นมือสองเดอืนก.พ.   923K** 842K 

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน ำ้มนัรำยสปัดำห ์   1.3M** -7.3M 

วนัพฤหสับดีที่ 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลส ำรวจควำมเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จำก GfK   -12.9** -15.6 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประมำณกำรครัง้ที่ 2 GDP ไตรมำส 4/2020   4.1%** 4.0% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคำ้คงทนพืน้ฐำนเดือนม.ค.   1.4%** 1.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคำ้คงทนเดือนม.ค.     3.4%** 0.5% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรวำ่งงำนรำยสปัดำห ์   730K** 861K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดท ำสญัญำขำยบำ้นที่รอปิดกำรขำยเดือนม.ค.     -2.8%** -0.3% 

วนัศกุรท์ี่ 26 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีกำรใชจ้่ำยสว่นบคุคลพืน้ฐำน (Core PCE)   0.1% 0.3% 

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

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

 20.30 น. สหรฐัฯ สต็อกสินคำ้คงคลงัภำคคำ้สง่เดือนม.ค.   - 0.3% 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ (PMI) เขตชิคำโกเดือนก.พ.   61.0 63.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีควำมเช่ือมั่นผูบ้รโิภคช่วงทำ้ยจำกUoM   76.3 76.2 

 22.00 น. สหรฐัฯ คำดกำรอตัรำเงินเฟ้อช่วงทำ้ยจำก UoM   - 3.3% 

 วนัที่ 1 ทัง้หมด G20 Meetings   - - 

วนัเสำรท์ี่ 27 ก.พ. วนัที่ 2 ทัง้หมด G20 Meetings   - - 

หมำยเหต:ุ ระดบัควำมส ำคญัของเหตกุำรณ ์   มำก  ปำนกลำง    นอ้ย  ประกำศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที่มกีำรประกำศออกมำ 

*ท่ีมำ Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ ์2021 ซึง่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในภำยหลงัได ้

 
 

 


