
 

 

 

 

   

1,805  1,784  1,764 

 1,839  1,855  1,875 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้มีการฟื�นตวัขึ �น แตก่ารฟื�นขึ �นเป็นไปอย่างจาํกดั โดยประเด็นที"นกัลงทนุมุง่ใหค้วามสนใจ คือ การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ทั"วโลกมีความ
คืบหนา้ หลงัลา่สดุ ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) เปิดเผยว่า นบัจนวนัที" 14 ก.พ. ที"ผ่านมา สหรฐัไดฉี้ดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ใหป้ระชาชนไปแลว้ 
52,884,356 โดส และแจกจ่ายวคัซีนไปแลว้ 70,057,800 โดส  ท่ามกลางยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-19 รายวนัของสหรฐัแตะระดบัตํ"าสดุนับตั�งแต่ต.ค.  นอกจากนี� WHO 
อนุมัติใช้วคัซีนตา้นโควิดของ "แอสตรา้เซนเนก้า" ในกรณีฉุกเฉินแลว้ ซึ"งจะเปิดทางให้กลุ่มประเทศที"กาํลังพัฒนาสามารถเขา้ถึงวัคซีนราคาที"ค่อนขา้งถูกได ้ 
นอกจากนี� นางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ"งเป็นองคก์รบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ไดเ้ปิดเผยว่า EU จะเปิดตวัโครงการ
ใหม่เพื"อศึกษาการกลายพนัธุข์องไวรสัโควิด-19 โดยมีเป้าหมายที"จะเตรียมวคัซีนรุน่ต่อไปซึ"งอาจเป็นสิ"งจาํเป็นในอนาคต  ความหวงัดงักล่าวกระตุน้การลงทุนใน
สินทรพัยเ์สี"ยงอย่างตลาดหุน้ ดนัตลาดหุน้เอเชียบวกเชา้นี �กวา่ +1% พรอ้มกบัหนนุสกลุเงินเสี"ยงอื"นๆอาทิปอนดแ์ละยโูร จึงกดดนัใหด้ชันีดอลลารอ์ยู่ไมไ่กลจากระดบั
ตํ"าสดุในรอบเกือบ 3 สปัดาห ์จึงหนุนใหร้าคาทองคาํฟื�นตวัขึ �นได ้แต่ทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัถูกลดความน่าสนใจลงเช่นกนั จึงอาจทาํใหร้าคาทองคาํ
ปรบัตัวขึ �นไดใ้นกรอบจาํกัด  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตัว ทั�งนี � หากราคายืนเหนือโซน 1,808-1,805 
ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้ห็นการดีดตวัขึ �นเพื"อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,830-1,839 ดอลลารต์่อออนซ ์แตห่ากยงัไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้น
ได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื"อสรา้งฐานราคาอีกครั�ง  เนน้การซื �อขายระยะสั�น ดบูรเิวณ 1,830-1,839 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไม่สามารถผ่านไดแ้นะนาํขาย  
เพื"อรอเขา้ซื �อทาํกาํไรเมื"อราคาอ่อนลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรบั 1,808-1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาผ่านแนวตา้นแรกไดใ้หร้อดบูริเวณแนวตา้นถัดไปที" 
1,855 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(จดุตดัขาดทนุสถานะขาย) 

                   ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการ เก็งก ําไร

ระยะสั'น หากราคายืนเหนือโซนแนวร ับแรกบร ิเวณ 1,808-1,805 
ดอ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ได้ ท ําให ้ร าคายังคงมีโอ กาส ข ยับ ข ึ'น เพ ื8อ

ทดสอบแนวตา้นบร ิเวณ 1,830-1,839 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

16 กุมภาพนัธ ์2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
16/02/2564 11:26 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,817.46 1,825.61 8.15 0.45 

Spot Silver ($) 27.57 27.92 0.35 1.27 

เงนิบาท (฿/$) 29.88 29.86 -0.03 -0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,750 25,800 50 0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.18 63.62 0.44 0.70 

ดชันดีอลลาร ์ 90.36 90.26 -0.10 -0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.2125 1.2142 0.00 0.14 

ที8มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารซ์บเซาขณะตลาดมีท ัศนะบวกต่อการฟื' นตัวของเศรษฐกิจ ดอลลารป์รบัลงในวนันี � ขณะที"ทศันะบวกเกี"ยวกับวคัซีนหนุนปอนดส์ู่ระดบั
สงูสดุรอบเกือบ 3 ปี ขณะที"ราคานํ�ามนัที"ปรบัขึ �นและคาดการณเ์ชิงบวกเกี"ยวกบัการฟื�นตวัทั"วโลกหนนุสกุลเงินที"เกี"ยวกบัสินคา้โภคภณัฑแ์ละการคา้ ในการ
ซื �อขายที"เบาบางในช่วงวนัหยุดตรุษจีนในจีนและวนัหยดุในสหรฐัเมื"อวานนี� ความเชื"อมั"นเชิงบวกถ่วงเยนซึ"งแตะระดบัตํ"าสดุรอบ 1 สปัดาหต์่อดอลลารเ์มื"อ
คืนนี �และรว่งสู่ระดบัตํ"าสดุรอบกว่า 2 ปีต่อยโูรและดอลลารอ์อสเตรเลีย ดชันีดอลลารอ์ยู่ที" 90.351 โดยอยู่ห่างไม่มากนกัจากระดบัตํ"าสดุรอบ 2 สปัดาหข์อง
วนัพธุที"ผ่านมา  หยวนใกลที้"จะแข็งค่าทะล ุ6.4 หยวนต่อดอลลารเ์ป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่กลางปี 2018 และล่าสดุอยู่ที" 6.4033 หยวนในการซื �อขายที"ตลาด
ออฟชอร ์ดอลลารอ์อสเตรเลียอยู่ใกลร้ะดบัสงูสดุรอบ 1 เดือนของเมื"อวานนี�ที" 0.7785 ดอลลาร ์ “ดอลลารมี์แนวโนม้ปรบัตวัยํ"าแย่เมื"อคณุเห็นความเชื"อมั"น
เชิงบวกในวงกวา้งเช่นนี �ในตลาด” นกัวิเคราะหก์ลา่ว  “มีแรงกดดนัดา้นเงินเฟอ้ โดยเฉพาะอย่างยิ"งที"มาจากราคาพลงังาน” เขากลา่ว 

 (-) ตลาดห ุ้นเอ เช ียเปิดบวก ขานร ับคืบหน้าการฉ ีดวัคซ ีนโควิด-19  ตลาดหุน้เอเชียเปิดแดนบวกในวนันี � เนื"องจากนกัลงทุนขานรบัข่าวโครงการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ทั"วโลกมีความคืบหนา้ ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี"ปุ่ นเปิดวนันี �ที" 30,229.46 จุด เพิ"มขึ �น 145.26 จุด หรือ +0.48% และดชันี 
HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี �ที" 30,675.82 จดุ เพิ"มขึ �น 502.25 จดุ หรอื +1.66% ส่วนตลาดหุน้จีนยงัคงปิดทาํการเนื"องในเทศกาลตรุษจีน ระหวา่งวนัที" 11-
17 ก.พ. ตลาดหุน้หลายแห่งในภูมิภาคปรบัตวัขึ �นหลงัจากโครงการฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 มีความคืบหนา้ตอ่เนื"อง โดยลา่สดุ ศนูยค์วบคมุและป้องกนั
โรคแห่งสหรฐั (CDC) เปิดเผยวา่ นบัจนวนัที" 14 ก.พ. ที"ผา่นมา สหรฐัไดฉี้ดวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ใหป้ระชาชนไปแลว้ 52,884,356 โดส และแจกจ่ายวคัซีน
ไปแลว้ 70,057,800 โดส นอกจากนี� นางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ"งเป็นองคก์รบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ได้
เปิดเผยวา่ EU จะเปิดตวัโครงการใหมเ่พื"อศกึษาการกลายพนัธุข์องไวรสัโควิด-19 โดยมีเปา้หมายที"จะเตรยีมวคัซีนรุน่ตอ่ไปซึ"งอาจเป็นสิ"งจาํเป็นในอนาคต 

 (-) ยอดผู้ต ิดเช ื'อโควิด-19 รายวันของสหร ัฐแตะระดับต ํ8าสุดนับตั'งแต่ต.ค. เมื"อวานนี�สหรฐัรายงานการเพิ"มขึ �นรายวนัของผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ตํ"าสุด
นับตั�งแต่เดือนต.ค.  ผูเ้ชี"ยวชาญระบุว่า อตัราที"ลดลงอาจเกิดจากมาตรการรกัษาระยะห่างทางสังคม, รูปแบบไวรสัตามฤดูกาล หรือการลดลงของการ
ตรวจหาเชื �อ เมื"อวานนี�สหรฐัรายงานผูติ้ดเชื �อรายใหม ่64,938  คน ยอ้นไปในเดือนต.ค. ตวัเลขตํ"าสดุคือ 62,020 คน นายทอม ฟรเีดน อดีตผูอ้าํนวยการศนูย์
ควบคมุและป้องกันโรคสหรฐั (CDC) ระบวุ่า "เรายงัไม่หลดุพน้จากความเสี"ยง" ผูเ้ชี"ยวชาญระบุว่า การลดลงของอตัราการติดเชื �อไม่ใช่การรบัประกันเพื"อ
ผอ่นปรนมาตรการตา่งๆ เช่น การสวมหนา้กากอนามยัและการรกัษาระยะห่างทางสงัคม แมว้า่คณุไดร้บัวคัซีนแลว้ 

 (-) ห ุน้ญี8ป ุ่ นทะยานข ึ'นจากความหวังเร ื8องการฟื' นตัวทางเศรษฐกจิ หุน้ญี"ปุ่ น ซึ"งแตะระดบัสงูสดุในรอบ 30 ปีในรอบการซื �อขายก่อนหนา้ ขยายการปรบั
ขึ �นในวนันี � เนื"องจากความคืบหนา้ในการแจกจ่ายวคัซีนป้องกนัโควิด-19 กระตุน้ความหวงัวา่เศรษฐกิจโลกจะฟื�นตวัอย่างแขง็แกรง่ ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 
1.18% มาที" 30,439.54 ณ เวลา 08.44 น.ตามเวลาในไทย เนื"องจากหุน้กลุ่มการเงินและอสังหาริมทรพัยท์ะยานขึ �น ณ จุดหนึ"ง ดัชนีนิกเกอิปรบัขึ �นสู ่ 
30,487.65 ซึ"งสงูสดุนบัตั�งแตเ่ดือนส.ค.ปี 1990 

 (-) ญี8ป ุ่ นเร ิ8มฉ ีดวัคซนีต้านโควดิท ี8โตเก ียวพรุ ่งน ี' บ ุคลากรการแพทยฉ์ ีดก่อน นายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรญีี"ปุ่ นเปิดเผยว่า ญี"ปุ่ นจะเริ"มฉีดวคัซีน
ตา้นโรคโควิด-19 ในวนัพรุง่นี � (17 ก.พ.) โดยจะเริ"มฉีดใหแ้ก่บคุลากรทางการแพทยเ์ป็นกลุ่มแรก นายซูงะกล่าวในการประชมุคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ของสภาผูแ้ทนราษฎรเมื"อวานนี�วา่ รฐับาลจะพยายามอย่างเตม็ที"เพื"อสง่มอบวคัซีนที"ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพใหแ้ก่ประชาชนโดยเรว็ที"สดุเท่าที"จะทาํได ้

 (-) อ ิสราเอลเผย วัคซ ีนโควิด “ไฟเซอร ”์ ผู้ป่วยแสดงอาการของโรค ลดลง 94% วนัที" 15 กุมภาพนัธ์ 2564 สาํนักข่าวรอยเตอรส์ รายงาน สมาคม
ผูเ้ชี"ยวชาญดา้นสขุภาพและอปุกรณท์างการแพทยค์ลาลิท อิสราเอล ระบวุ่าวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที"บรษัิท “ไฟเซอร ์อิงค”์ (Pfizer Inc.) และบริษัท “ไบโอ
เอนเทค เอสอี” (BioNTech SE) มีประสิทธิภาพป้องกนัไม่ใหผู้ป่้วยแสดงอาการของโรคได ้94% จากผูที้"ฉีดวคัซีนทั�ง 2 โดสแลว้ 600,000 คน ทั�งนี � ขอ้มลูมา
จากกลุม่ทดลอง 1.2 ลา้นคน ซึ"งมีการแบง่เป็นกลุม่คนที"ฉีดวคัซีนแลว้ 600,000 คน และกลุม่ที"ยงัไมไ่ดฉี้ดวคัซีน 600,000 คน โดยนาํขอ้มลูของทั�ง 2 กลุม่มา
เทียบกนั โดยจากผูที้"ไดร้บัการฉีดวคัซีนนี � ยงัมีประสิทธิภาพยบัยั�งอาการป่วยขั�นรุนแรงได ้92% “แรน บาลิเซอร”์ ประธานเจา้หนา้ที"ฝ่ายนวตักรรม สมาคม
ผูเ้ชี"ยวชาญดา้นสขุภาพและอปุกรณท์างการแพทยค์ลาลิท ระบวุ่า ขอ้มลูแสดงอย่างชดัเจนว่าวคัซีนโควิดของไฟเซอรมี์ประสิทธิภาพหลงั 1 อาทิตยที์"ไดร้บั
วคัซีนโดสที" 2 ตามรายงานการทดลองของบริษัทเมื"อปลายปีที"แลว้ โดยยังเน้นยํ�าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพเพิ"มมากยิ"งขึ �น 2 อาทิตย์หลงัการฉีดวคัซีน 
อิสราเอลเป็นหนึ"งในประเทศที"เริ"มกระบวนการฉีดวคัซีนอย่างรวดเรว็ โดยฉีดวคัซีนโควิดไปแลว้ทั�งหมด 3.8 ลา้นคน จากประชากรทั�งหมด 9.3 ลา้นคนทั"ว
ประเทศ และกาํลงัเป็นประเทศสาํหรบัการเก็บขอ้มลูวา่ทั�งประเทศจะมีภมิูคุม้กนัหมู ่(Herd Immunity) ในระยะเวลาเท่าไร 

 
ที8มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั'งก่อน 

วนัจนัทรที์" 15 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 ทั�งวนั สหรฐัฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรฐั)  - - 

วนัองัคารที" 16 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   6.2 3.5 

วนัพธุที" 17 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 14.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ค.   0.5% 0.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนม.ค.   0.9% -1.4% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.   1.1% -0.7% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.   0.2% 0.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนม.ค.   0.4% 0.3% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนม.ค.   74.9% 74.5% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค.   0.4% 1.6% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที"อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   83 83 

วนัพฤหสับดีที" 18 ก.พ. 02.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.พ.   20.3 26.5 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   760K 793K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน ก.พ.   1.67M 1.70M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ"มสรา้งบา้นเดือน ก.พ.   1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -6.6M 

วนัศกุรที์" 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนม.ค.   -2.6% 0.3% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต    57.1 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   46.5 46.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   54.6 54.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.9 45.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   42.3 39.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   57.8 58.3 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนม.ค.   6.56M 6.76M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที"มีการประกาศออกมา 
*ที"มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที" 12 กมุภาพนัธ ์2564  ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 


