
 

 

 

 

   

1,749  1,733  1,716 

 1,777  1,795  1,816 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้ปรบัตวัลงต่อ โดยมีกรอบการเหวี�ยงตวัระหวา่ง 1,760.59-1,777.13 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ไดร้บัแรงกดดนัจากคาดการณฟื์/นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั 
สะทอ้นจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัตลอดช่วงสปัดาหนี์ /ออกมีค่อนขา้งแข็งแกรง่ หนนุใหอ้ตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ปี ยงัคงเคลื�อนไหวไม่ไกลจาก
ระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปี  ซึ�งสง่ผลเชิงลบต่อทองคาํในสินทรพัยท์ี�ไมไ่ดผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี /ย  นอกจากนี/ แนวโนม้ความวิตกเกี�ยวกับการระบาดของโควิด-19 
ลดลงต่อเนื�อง ประกอบกับ นายโจ ไบเดน ปธน.สหรฐัใหค้วามสาํคญักับการยบัยั/งการระบาดของไวรสัดังกล่าว โดย ล่าสดุ เจา้หนา้ที�รฐับาลสหรฐัเปิดเผยเมื�อวานนี/ว่า 
รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะประกาศบริจาคเงินจาํนวน 4 พนัลา้นดอลลารใ์หก้ับโครงการโคแวกซ ์หรือ COVAX (Covid-19 Vaccines 
Global Access Facility หรอืโครงการเพื�อการเขา้ถึงวคัซีนโควิด-19 ระดบัโลก) โดยหวงัจะจงูใจใหป้ระเทศอื�นๆ ออกมารว่มบรจิาคเงินใหโ้ครงการนี /ดว้ยเชน่กนั ซึ�งโครงการ
โคแวกซต์ั/งเป้าหมายวา่จะนาํส่งวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 2 พนัลา้นโดสภายในปีนี / เพื�อใหเ้ขา้ถึงประชากร 20% ของกลุ่มที�มีความเสี�ยงสงูสดุในประเทศที�มี
รายไดน้อ้ยถึงปานกลาง ซึ�งเป็นปัจจยัลบตอ่ราคาทองคาํ สาํหรบัวนันี /  ติดตามการเปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิต, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาค
การบรกิาร และยอดขายบา้นมือสองของสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํเชา้วนันี /สรา้งระดบัตํ�าสดุใหม่จากวนัก่อนหนา้อย่างตอ่เนื�อง แมจ้ะมีแรงเขา้
ซื /อระยะสั/นยงัคงเขา้มาพยงุราคาทองคาํไว ้ทั/งนี / ทาํใหป้ระเมินแนวรบัระยะสั/นนั/นอยู่ในบริเวณ 1,760-1,749 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคาไม่หลดุยงัคงมีโอกาสที�ราคาจะ
ทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,777-1,795 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ ขายหากราคาไม่สามารถกลบัขึ /นมายืนเหนือแนวตา้น 1,777-1,795 ดอลลารต์่อออนซ ์
สาํหรบัการเขา้ซื /อคืนอาจรอดบูรเิวณ 1,760-1,749 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากหลดุลงมาใหช้ะลอการซื /อไปยงับรเิวณแนวรบัถดัไป 
 

                    หากราคาทดสอบแนวต้านโซน 1,777 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์หากไม่สามารถผ่านได้ให ้แบ่งขายท ํากาํไร  แต่ถ ้าผ่านได้ให ้

รอขายบร ิเวณแนวต้าน 1,795 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ข ึ.นไป อย่างไรก็

ตามหากไม่ผ่าน ประเมินแนวร ับท ี3 1,760-1,749 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19/02/2564 11:35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,775.40 1,766.18 -9.22 -0.52 

Spot Silver ($) 27.01 26.68 -0.33 -1.22 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.03 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,200 -200 -0.79 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.50 62.88 -0.62 -0.98 

ดชันดีอลลาร ์ 90.55 90.62 0.07 0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.2092 1.2089 0.00 -0.02 

ที3มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ฮั3งเส ็งปิดเช ้าลบ 259.76 จุด ตามท ิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดลบในเชา้วนันี / ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�
ปรบัตวัลงเมื�อคืน หลงัสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานสงูเกินคาด ซึ�งบง่ชี /ว่าเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคโค
วิด-19 ดชันีฮั�งเสง็ปิดภาคเชา้ที� 30,335.51 จดุ ลดลง 259.76 จดุ หรอื -0.85% 

 (-) ยอดผู้ต ิดเช ื.อโควดิ-19 ลดลงท ั3วโลกแต่ WHO เต ือน"อย่าการด์ตก" ผูติ้ดเชื /อโควิด-19 รายวนัลดลงทั�วโลกเป็นเวลาหนึ�งเดือนและแตะระดบัตํ�าสดุ
นบัตั/งแต่กลางเดือนธ.ค.เมื�อวานนี/ แต่ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพเตือนเรื�องการขาดความใสใ่จแมแ้ตใ่นขณะที�กาํลงักระจายวคัซีนทั�วโลก การลดลงของยอดผู้
ติดเชื /อและเสียชีวิตเกิดขึ /นพรอ้มกบัการล็อกดาวนแ์ละการควบคมุการรวมตวัและการเคลื�อนยา้ยอย่างเขม้งวด ขณะที�รฐับาลประเทศต่างๆประเมินความ
จาํเป็นในการหยุดยั/งการระบาดรอบต่อๆมาของโรคระบาดเมื�อเทียบกบัความจาํเป็นในการอนญุาตใหป้ระชาชนกลบัไปทาํงานและเด็กๆกลบัไปโรงเรียน แต่
ทศันะบวกเกี�ยวกบัการหลดุพน้จากวิกฤตการณค์รั/งนี /ถูกบั�นทอนจากการกลายพนัธุค์รั/งใหม่ของไวรสั ซึ�งสรา้งความกงัวลเกี�ยวกบัประสิทธิภาพของวคัซีน 
นางมาเรยี ฟาน เคอรโ์คฟ ผูน้าํฝ่ายเทคนิคดา้นโควิด-19 ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบวุา่ "ขณะนี/ ไมใ่ช่เวลาในการลดการปอ้งกนั" 

 (-) "ไบเดน" เลง็ประกาศท ุ่ม 4 พ ันล้านดอลลใ์ห ้COVAX ในท ี3ประชุม G7 เจา้หนา้ที�รฐับาลสหรฐัเปิดเผยเมื�อวานนี/วา่ รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารบริหาร
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะประกาศบริจาคเงินจาํนวน 4 พนัลา้นดอลลารใ์หก้บัโครงการโคแวกซ ์หรือ COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access 
Facility หรือโครงการเพื�อการเขา้ถึงวคัซีนโควิด-19 ระดบัโลก) โดยหวงัจะจูงใจใหป้ระเทศอื�นๆ ออกมารว่มบรจิาคเงินใหโ้ครงการนี /ดว้ยเช่นกนั ปธน.ไบเดน
จะใชโ้อกาสระหว่างการประชุมหารอืกบัผูน้าํประเทศในกลุ่ม G7 ในวนันี /เพื�อประกาศวา่ รฐับาลสหรฐัจะบรจิาคเงินใหก้บัโครงการโคแวกซซ์ึ�งดาํเนินการโดย
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ในทนัทีจาํนวน 2 พนัลา้นดอลลาร ์โดยโครงการโคแวกซน์ั/นมีขึ /นเพื�อช่วยกาํกับดแูลใหมี้การผลิตวคัซีนออกมามากเพียงพอ
สาํหรบัทุกประเทศทั�วโลก รฐับาลสหรฐัจะบรจิาคเงินที�เหลืออีก 2 พนัลา้นดอลลารใ์นช่วง 2 ปีขา้งหนา้ ขณะที�ประเทศอื�นๆ ไดท้าํการบรจิาคเงินเช่นกนั "เรา
ตอ้งการใหก้ารบรจิาคเงิน 2 พนัลา้นดอลลารง์อกเงยกลายเป็นเงินอีกหลายพนัลา้นดอลลาร ์อย่างนอ้ยก็ควรจะถึง 1.5 หมื�นลา้นดอลลาร"์ เจา้หนา้ที�รายหนึ�ง
กล่าว โดยอา้งอิงจากตวัเลขประมาณการของจาํนวนเงินที�จาํเป็นต่อการดาํเนินโครงการโคแวกซ ์ทั/งนี / มีรายงานว่า การใชง้บประมาณส่วนนี/ของรฐับาล
สหรฐัผ่านความเห็นชอบจากสภาครองเกรสเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ การตดัสินใจของปธน.ไบเดนนั/นเป็นไปในทิศทางที�แตกต่างกนัอย่างสิ /นเชิงจากแนวทางของ
อดีตปธน.โดนลัด ์ทรมัป์ ผูไ้ดเ้คยขู่ว่าจะสั�งใหส้หรฐัถอนตวัจาก WHO โดยนายทรมัป์มองว่า WHO มีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดเกินไปกบัจีน และจีนเป็นตน้ตอ
การแพรร่ะบาดของเชื /อไวรสัโควิด-19 เป็นครั/งแรกในปี 2562 โครงการโคแวกซต์ั/งเป้าหมายวา่จะนาํส่งวคัซีนตา้นโรคโควิด-19 ใหไ้ดอ้ย่างนอ้ย 2 พนัลา้นโด
สภายในปีนี / เพื�อใหเ้ขา้ถึงประชากร 20% ของกลุ่มที�มีความเสี�ยงสงูสดุในประเทศที�มีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี/โครงการโคแวกซย์ังมี
ความเสี�ยงที�จะลม้เหลว เนื�องจากยงัคงขาดเงินทนุสนบัสนนุ 

 (+/-)  เยลเลนยํ.า ปลุกเศรษฐกิจสหร ัฐฯ ต้องจัดมาตรการชุดใหญ่ ระบุทาํเก ินด ีกว่าขาด แนะไม่ต้องห ่วงเงนิ เฟ้อ เจนเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงั
สหรฐัฯ แสดงความเห็นระหว่างเขา้รว่มรายการ Closing Bell ของสถานีโทรทศัน ์CNBC สหรฐัฯ ยืนยนัจุดยืนชดัเจนถึงความจาํเป็นของการออกมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจประเทศชุดใหม่ เพื�อช่วยประคบัประคองให้เศรษฐกิจสหรฐัฯ สามารถฟื/นตวัไดอ้ย่างเต็มที� และกลบัมาแข็งแกรง่ไดอ้ีกครั/ง ก่อนระบุว่า 
มาตรการฟื/นฟูโควิด-19 มลูค่า 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัของ โจ ไบเดน จะมีส่วนสาํคญัที�ช่วยใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฯ สามารถพลิกฟื/นกลบัมา และช่วยการ
จา้งงานไดอ้ย่างเต็มที�อีกครั/งภายในปี 2021  “เราคิดว่ามนัเป็นเรื�องสาํคญัที�จะมีแพ็กเกจชดุใหญ่ในการจดัการกบัความเจ็บปวดที�เกิดขึ /น ซึ�งการระบาดทาํ
ใหช้าวอเมริกนั 15 ลา้นคน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ผูใ้หญ่ 24 ลา้นคน และเด็กอีก 12 ลา้นคน ไม่มีอาหารเพียงพอประทงัความหิว และธุรกิจขนาดเล็กตอ้งพงั
ลง” รฐัมนตรีคลงัหญิงสหรฐัฯ กลา่ว  ความเห็นครั/งนี /มีขึ /นท่ามกลางเสียงคดัคา้นแผนกระตุน้เศรษฐกิจวา่ใชง้บประมาณมากเกินไปหรอืไม่ ซึ�งในส่วนนี /เยล
เลนระบชุดัว่า ราคาที�ตอ้งจ่ายเพราะทาํนอ้ยเกินไปมีมลูค่าสงูกวา่งบประมาณที�ใชฟื้/นเศรษฐกิจประเทศแบบจดัเตม็ชุดใหญ่ในระยะยาว ก่อนใชโ้อกาสนี/ยืน
กรานวา่ ปัญหาเงินเฟอ้จากการที�รฐับาลใชจ้่ายเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจไมใ่ช่ประเด็นที�น่าวิตกกงัวลแต่อย่างใด “ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดบัตํ�ามามากกวา่ 10 ปี
แลว้ และคณุก็รูว้า่เงินเฟ้อเป็นความเสี�ยง แตก่็เป็นความเสี�ยงที�ธนาคารกลางและหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง และความเสี�ยงตวัจริงก็คือความกลวัของผูค้น
วา่การระบาดจะส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอย่างถาวร” เยลเลนกล่าว ทั/งนี / เศรษฐกิจสหรฐัฯ กาํลงัเขา้สู่ภาวะฟื/นตวั เห็นไดจ้ากรายงานตวัเลข
ทางเศรษฐกิจในหลายวงการ เช่น ยอดขายสินคา้ปลีกออนไลน์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 หรือการฟื/ นตัวในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
อสงัหาริมทรพัย ์อย่างไรก็ตาม อตัราการจา้งงานสหรฐัฯ กลบัยงัคงฟื/นตวัไดช้า้ ทาํใหมี้คนตกงานจาํนวนมาก ซึ�งเป็นอนัตรายตอ่เศรษฐกิจสหรฐัฯ ในระยะ
ยาว ที�จาํเป็นตอ้งพึ�งพากาํลงัการบรโิภคภายในประเทศเป็นตวัขบัเคลื�อนเศรษฐกิจตอ่ไป 

ที3มา: 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)   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.   23.1** 26.5 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   861K** 793K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน ก.พ.   1.88M** 1.70M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือน ก.พ.   1.58M** 1.67M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ/ามนัรายสปัดาห ์   -7.3M** -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   56.6 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   42.1 39.5 

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

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการผลิต   58.4 59.2 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบรกิาร   57.9 58.3 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนม.ค.   6.59M 6.76M 

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

 
 

 


