
 

 

 

 

   

1,764  1,746  1,721 

 1,803  1,821  1,839 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ชะลอการปรบัตวัลง และเริ�มเห็นแรงซื �อเก็งกาํไรเขา้มาบา้ง  โดยปัจจยัพื �นฐานที�ช่วยจาํกดั Downside ของราคาทองคาํ คือ แนวโนม้การ
ผอ่นคลายนโยบายการเงินของเฟด หลงัวานนี� รายงานการประชุมเดือนม.ค.ของเฟดซึ�งระบวุ่า เฟดจะยงัคงใชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลายตอ่ไป จนกว่าจะบรรลุ
เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ก่อนที�จะพิจารณาเรื�องการยุติโครงการซื �อพนัธบตัรและการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ย  แต่แรงซื �อทองคาํก็ยงัไม่มากนัก 
หลงั SPDR ลดการถือครองทองคาํลงต่อเนื�อง โดยวานนี�(17 ก.พ.) SPDR ลดการถือครองทองคาํลง -3.79 ตนั สูร่ะดบั 1,132.89 ตนั โดยในปี 2021 กองทนุ SPDR 
ถือครองทองคาํลดลงแลว้ถึง -37.85 ตัน  ประกอบกับสภาวะตลาดขณะนี�ยังเป็นแนวโน้มการเปิดรบัความเสี�ยง (Risk On) จากความคาดหวังการฟื� นตัวของ
เศรษฐกิจ หลงัตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที�เปิดเผยออกมาดีเกินคาด โดยเฉพาะตวัเลขยอดคา้ปลีกที�ดีดขึ �นแกรง่ 5.3% ในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นการปรบัขึ �นครั�งแรกในรอบ 4 
เดือน จึงยิ�งกระตุน้แรงขายสินทรพัยป์ลอดภยั จึงแนะนาํติดตามการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัในระยะนี� เพื�อชี �นาํตลาดเพิ�มเติม โดยวนันี �จะมีการเปิดเผย ดชันี
ภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟีย จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห ์การอนุญาตก่อสรา้งและขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้น   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  
ความแข็งแกรง่ของราคาทองคาํและแรงซื �อนอ้ย ยงัคงมีแรงขายทองคาํเพื�อทาํกาํไรเมื�อราคาดีดตวัขึ �น ทาํใหก้ารลงทุนอาจตอ้งเป็นไปในลกัษณะรอจงัหวะการอ่อน
ตวัลงของราคาค่อยเขา้ซื �อบริเวณโซน 1,769-1,764 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้(ระดบัตํ�าสุดเดือน พ.ย. 2020 และ ก.พ. 2021)  หากยืนไม่ไดใ้หช้ะลอการเขา้ซื �อออกไป  
แนะนาํกลยุทธก์ารลงทุน เขา้ซื �อเฉพาะเมื�อราคาปรบัตวัลงมาในบริเวณแนวรบั 1,769-1,764 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุน 1,764 ดอลลารต์่อออนซ)์ การขายทาํ
กาํไรอาจพิจารณาในโซน 1,795-1,803 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากผา่นใหช้ะลอการขายทาํกาํไรออกไป 
   

                   หากยังไม่สามารถผ่าน 1,795-1,803 ดอลลาร ์

ต่อ อ อ น ซ ์ไป ได้  อ าจ ใช้วิธ ีก าร ล ด พ อ ร ์ต ก าร ล งท ุน  แ ล ะ

สาํหรับนักลงท ุนท ี2เก ็งกาํไร ฝั2 งซ ื 7อควรเน้นการลงท ุนระยะสั7น

และต้องตั7งจุดตัดขาดทนุไว้ล่วงหน้าใหช้ ัดเจน 
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18/02/2564 12:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,775.80 1,782.70 6.90 0.39 

Spot Silver ($) 27.34 27.31 -0.03 -0.11 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 29.99 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,400 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.82 65.14 0.32 0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 90.92 90.95 0.03 0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.2042 1.2040 0.00 -0.02 

ที2มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ฮั2งเสง็ปิดเช ้าร ่วง 361.11 จุด จากแรงขายทาํกาํไร  ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดรว่งในเชา้วนันี � เนื�องจากนกัลงทนุเทขายหุน้เพื�อทาํกาํไร หลงัจาก
ที�ตลาดหุน้ฮ่องกงปรบัตวัขึ �นหลายวนัทาํการติดตอ่กนั ดชันีฮั�งเสง็ปิดภาคเชา้ที� 30,723.83 จดุ ลดลง 361.11 จดุ หรอื -1.16% 

 (+) โสมแดงเปลี2ยนเร ียก "คมิ จอง อนึ" เป็นประธานาธ ิบดี ผู้เช ี2ยวชาญหวั2นมนีัยแอบแฝง สาํนกัขา่วกลางเกาหลี (KCNA) ของรฐับาลเกาหลีเหนือ
รายงานวา่ เกาหลีเหนือไดเ้ปลี�ยนชื�อเรยีกตาํแหน่งในภาษาองักฤษของนายคิม จอง อนึ ผูน้าํสงูสดุของประเทศ จากเดิมที�ใชค้าํวา่ "chairman" (ประธาน) มา
เป็น "president" (ประธานาธิบดี) KCNA รายงานถึงการใชชื้�อตาํแหน่งใหมข่องนายคิมเมื�อวานนี� หลงัจากที�นายคิมไดไ้ปเยือนวงัสรุยิะคึมซูซนั (Kumsusan 
Palace of the Sun) ซึ�งอยู่ชานกรุงเปียงยางเมื�อวนัองัคารที�ผ่านมา (16 ก.พ.) เพื�อรว่มในพิธีราํลึกเนื�องในวนัครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของนายคิม จอง อิล 
บิดาผูล้ว่งลบัของนายคิม จอง องึ โดยเกาหลีเหนือไดเ้ก็บรกัษารา่งของนายคิม จอง อิล ไวที้�วงัแห่งนี � ทั�งนี � KCNA กลา่วถึงตาํแหน่งของนายคิม จอง อนึ โดย
ใชค้าํว่า "ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี" คู่กบัชื�ออย่างเป็นทางการของเกาหลีเหนือ ก่อนหนา้นี � ฝ่ายการข่าวภาษาองักฤษ
ของ KCNA ใชค้าํว่า "ประธาน" เป็นคาํเรียกตาํแหน่งของนายคิม ก่อนเปลี�ยนมาใช ้"ประธานาธิบดี" เป็นครั�งแรกเมื�อสปัดาหที์�ผ่านมา ซึ�งเป็นช่วงเวลาที�
รายงานข่าวว่าผูน้าํคิวบาไดส้่งสารถึงนายคิม อย่างไรก็ดี ชื�อตาํแหน่งของนายคิมในภาษาเกาหลียงัคงเดิม ขณะที�มีขอ้สนันิษฐานถึงสาเหตกุารเปลี�ยนชื�อ
ตาํแหน่งของนายคิมอย่างตอ่เนื�อง 

 (-) "วอร เ์รน บัฟเฟตต"์ ขายท ิ7งห ุ้นเหมืองทองคาํ ก่อนตลาดเกิด Death Cross ผูเ้ชี�ยวชาญในตลาดหุน้ไดต้ั�งขอ้สงัเกตว่า นกัลงทุนรายใหญ่หลายคน
ซึ�งรวมถึงนายวอรเ์รน บฟัเฟตต ์เจา้ของบริษัทเบิรก์เชียร ์แฮธาเวย ์ไดถ้อนการลงทุนในสินทรพัยป์ลอดภยั เพราะคาดว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตวัอย่างแข็งแกรง่ 
โดยขอ้มลูล่าสดุที�เผยแพรโ่ดยคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องสหรฐั (SEC) ระบวุ่า เบิรก์เชียร ์แฮธาเวย ์ไดทุ้่มเงินซื �อหุน้ในแบรร์ิค 
โกลด ์บริษัทเหมืองทองคาํรายใหญ่ของสหรฐัในไตรมาส 2/2563 แต่ไดเ้ทขายหุน้ดงักล่าวทั�งหมดในไตรมาส 4  มื�อคืนนี � (17 ก.พ.) ราคาหุน้แบรร์คิ โกลด ์
ทรุดตวัลงแตะระดบัตํ�าสดุนบัตั�งแต่เดือนเม.ย. 2563 ขณะที�ราคาทองคาํนิวยอรก์สง่มอบเดือนเม.ย.รว่งลงปิดที�ระดบั 1,772.8 ดอลลาร/์ออนซ ์ซึ�งเป็นระดบั
ปิดตํ�าสุดนับตั�งแต่เดือนมิ.ย. 2563 โดยผูเ้ชี�ยวชาญระบุว่าตลาดทองคาํนิวยอรก์ไดเ้ผชิญกับภาวะ Death Cross เป็นครั�งแรกนับตั�งแต่เดือนมิ.ย. 2561 
เนื�องจากเสน้คา่เฉลี�ยทางเทคนิคระยะสั�นตดัลงตํ�ากวา่เสน้คา่เฉลี�ยระยะยาว โดยเมื�อคืนนี � ราคาเฉลี�ยในรอบ 50 วนัของสญัญาทองคาํอยู่ที�ระดบั 1,856.46 
ดอลลาร/์ออนซ ์ตํ�ากว่าราคาเฉลี�ยในรอบ 200 วนัที�ระดบั 1,857.67 ดอลลาร/์ออนซ ์ทั�งนี � เมื�อตลาดทองคาํเกิดภาวะ Death Cross ถือเป็นการส่งสญัญาณ
ว่า ราคาทองคาํกาํลงัจะเขา้สู่ภาวะขาลงในระยะยาว ผูเ้ชี�ยวชาญมองว่า บริษัทเบิรก์เชียรไ์ดเ้ทขายหุน้ทั�งหมดในแบรร์ิค โกลดใ์นไตรมาส 4/2563 ซึ�งเป็น
เวลาเพียง 2 ไตรมาสหลงัจากที�เปิดโพสิชั�น โดยสถานการณด์งักลา่วถูกมองวา่อาจเป็นแรงจูงใจใหบ้รรดานกัลงทนุรายย่อยเทขายหุน้กลุม่ทองคาํตามเบิรก์
เชียร ์เจสนั ทีด นกัวิเคราะหจ์าก Gold Bullion Strategy Fund กล่าวว่า สาเหตสุว่นใหญ่ที�ทาํใหร้าคาทองคาํรว่งลงติดต่อกนัหลายวนันั�น มาจากการพุ่งขึ �น
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรของรฐับาลสหรฐั และการแขง็คา่ของสกลุเงินดอลลาร ์

 (-)  ดอลลาร ป์ร ับข ึ7นจากความหวังเร ื2อ งการ ฟื7 นตัวทางเศร ษฐกิจของสหร ัฐ, บ ิตคอยนเ์คลื2อนตัวใกล้ระดับประวัต ิการณ์ 52,640 ดอลลาร  ์
ดอลลารป์รบัตวัขึ �นในวนันี � หลงัดีดตวัอย่างต่อเนื�องเป็นครั�งแรกในรอบ 2 สปัดาห ์เนื�องจากขอ้มูลเชิงบวกกระตุน้การคาดการณว์่าสหรฐัจะฟื�นตวัจากโรค
ระบาดเรว็กวา่ประเทศอื�นๆส่วนใหญ่ บิตคอยนซ์ื �อขายใกลก้บัระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณที์� 52,640 ดอลลารข์องคืนที�ผา่นมา ขณะที�การทะยานขึ �น 52% 
ในเดือนนี�ของบิตคอยนท์าํใหน้กัลงทุนบางสว่นเตือนวา่ การปรบัขึ �นอาจไมต่อ่เนื�อง การกระตุน้ดว้ยการแจกเงินสดช่วยหนนุใหย้อดคา้ปลีกสหรฐัฟื�นตวัอย่าง
มากในเดือนม.ค. ขณะที� ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและขอ้มูลราคาผูผ้ลิตเป็นอีกปัจจยัหนุนอนัแข็งแกรง่ นกัลงทุนคาดการณถ์ึงการกระตุน้เพิ�มเติมจาก
มาตรการเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐั โดยปธน.ไบเดนประชุมกับเหล่าผูน้าํแรงงานในวนัพุธเพื�อ
พดูคยุเกี�ยวกบัแผนดงักล่าว ผลประชุมนโยบายเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยํ�าความเต็มใจของเฟดในการปล่อยใหเ้ศรษฐกิจรอ้นแรง ขณะที� 
คงนโยบายเชิงผอ่นคลายขั�นสงูเอาไว ้ 

 (-)  "Pfizer" เผยโควิด -19 สายพัน ธ ุ ์แ อ ฟ ร ิกาใต้อ าจลด ป ร ะสิท ธ ิภาพ วัคซ ีน อ ย่างช ัด เจน  เมื�อวันพุธ บริษัท Pfizer Inc/BioNTech SE ระบุว่า 
การศึกษาจากหอ้งปฏิบติัการบง่ชี �ว่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุแ์อฟริกาใตอ้าจลดการปกปอ้งดา้นสารภูมิตา้นทานจากวคัซีนของบริษัท Pfizer Inc/BioNTech 
SE ที�สองในสามและไม่ชดัเจนวา่วคัซีนชนิดดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพต่อการกลายพนัธุนี์ �หรือไม่  การศึกษาครั�งนี �พบว่าวคัซีนชนิดดงักล่าวยงัคงสามารถ
ตา้นไวรสัและยงัไมพ่บหลกัฐานจากการทดลองในมนษุยว์า่การกลายพนัธุนี์ �ลดการปอ้งกนัของวคัซีน อย่างไรก็ตาม พวกเขากาํลงัดาํเนินการลงทนุและหารือ
กบัหน่วยงานกาํกบัดแูลกฎระเบียบเกี�ยวกบัการพฒันาวคัซีน "mRNA" รุน่ปรบัปรุงหรอืวคัซีนกระตุน้ หากจาํเป็น 

ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั7งก่อน 

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)   12.1** 3.5 

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

 14.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ค.   0.7%** 0.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนม.ค.   5.9%** -1.4% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.   5.3%** -0.7% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.   1.2%** 0.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนม.ค.   1.3%** 0.3% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนม.ค.   75.9%** 74.5% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค.   0.9%** 1.6% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.   0.6%** 0.5% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   84** 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 ์   775K 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 ์   -2.1M -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 ้

 
 

 


