
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา  
เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
15/02/2564 11:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.13 1,822.97 -0.16 -0.01 

Spot Silver ($) 27.31 27.49 0.18 0.66 

10 Baht Gold Futures (GF10G21) 26,170 25,910 -280 -1.07 

50 Baht Gold Futures (GFG21) 26,190 25,910 -280 -1.07 

Gold Online Futures (GOH21) 1,844.30 1,823.80 -20.50 -1.11 

Silver Futures (SVFH21)  27.22 27.53 0.31 1.14 

ดชันดีอลลาร ์ 90.43 90.32 -0.11 -0.12 

เงนิบาท (฿/$) 29.87 29.84 -0.04 -0.12 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  
ราคาสามารถรกัษาระดบัไดแ้ต่เมื อราคาปรบัตวัขึ %นมีแรงขายทาํกาํไรสลับ
ออกมาเพิ มขึ %น ระยะสั%นราคาทองคาํยังมีลุ้นดีดขึ %นทดสอบแนวตา้น แต่
หากราคาทองคาํไม่สามารถผ่านแนวต้านที  1,839-1,855 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้กิดแรงขายทาํกาํไรออกมาสลับออกมาและอาจทาํให้
ราคาปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัที  1,808-1,805 ดอลลารต์่อออนซเ์พื อสรา้ง
ฐานราคา 
 
กลยทุธก์ารลงทนุ:   
เนน้การซื %อขายระยะสั%น โดยเสี ยงขายหากราคาไม่สามารถผ่านโซน 1,839-
1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนสถานะขายหากราคาผ่าน1,855 
ดอลลารต์่อออนซ)์ ทั%งนี %อาจทยอยเข้าซื %อคืนหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุด
แนวรบั 1,808-1,805 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
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                                   ที มา: Aspen 
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 GOH21 

1,805  1,784  1,764 

 1,839  1,855  1,875 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี %แกว่งตวัในกรอบแคบ ท่ามกลางปรมิาณการซื %อขายเบาบางเนื องจาก ตลาดทองคาํของจีนยงัอยู่ในช่วงวนัหยดุเทศกาลตรุษจีนต่อเนื องจนถงึวนัพธุนี % 
ขณะที ตลาดเงิน ตลาดทนุ และตลาดโลหะมีค่านิวยอรก์จะปิดทาํการในคืนนี %(15 ก.พ.) เนื องในวนัประธานาธิบดีสหรฐั (Presidents' Day)  จึงอาจทาํใหร้าคาเหวี ยงตวัในกรอบจาํกดั  
แต่เบื %องตน้ประเมินว่าแรงซื %อทองคาํยงัไม่มากนกั ถกูกดดนัจากแนวโนม้ความหวงัการฟื%นตวัของเศรษฐกิจ สะทอ้นไดจ้ากบอนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปีที พุ่งขึ %นแรงมาอยู่เหนือระดับ 
1.20% ซึ งเป็นระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 1 ปี จากความเชื อมั นว่าสภาคองเกรสสหรฐัจะเรง่ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์ก่อนวนัที  15 มี.ค.ซึ ง
จะช่วยใหเ้ศรษฐกิจสหรฐักลบัมาฟื%นตวัอีกครั%ง ขณะที ยอดผูติ้ดเชื %อไวรสัโควิด-19 ในสหรฐัไดล้ดลงอย่างต่อเนื องหลงัศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐั (CDC) เผยว่าไดก้ารฉีด
วคัซีนป้องกนัใหก้บัประชาชนไปมากกว่า 26 ลา้นคนในช่วง 3 สปัดาหที์ ผ่านมา ส่งผลใหม้ีประชาชนสหรฐัฯรบัวคัซีนไปแลว้มากกว่า 34.7 ลา้นคนจากประชากรในประเทศทั%งหมด 
331 ลา้นคน นอกจากนี % Cboe Volatility Index (VIX) ซึ งรูจ้ักกนัในวงกวา้งว่าเป็น "มาตรวดัความกงัวล" ของตลาดหุน้วอลลส์ตรีท ไดปิ้ดตํ ากว่าระดบั 20 เป็นครั%งแรกในรอบเกือบ
หนึ งปีในวนัศกุรที์ ผ่านมา สอดคลอ้งกบัราคาทองคาํที เผชิญแรงกดดนัในระยะนี % 
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 (-) ดอลลารด์ ีดตัวแตะกรอบ 105 เยน ร ับบอนดย์ีลดพ์ ุ่ง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ %นแตะเสน้แนว 105 เยนในการซื %อขายที ตลาดปริวรรต
เงินตราโตเกียวเชา้นี% เนื องจากนักลงพากันเทขายเยนเพื อเขา้ถือครองดอลลารห์ลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรฐัปรบัตวัขึ %น สาํนักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ณ เที ยงวนันี%ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื อนไหวที  105.01-105.02 เยน เทียบกบั 104.87-104.97 เยน และ 104.92-104.93 เยนที ตลาด
โตเกียวเมื อเวลา 17.00 น.ของวนัศกุร ์

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ขานรับ GDP ญี�ปุ่ นขยายตัวแข ็งแกร ่งใน Q4/63 ตลาดหุน้เอเชียเปิดในแดนบวกวนันี% โดยไดร้บัปัจจยับวกจากการ
ประกาศขอ้มลูเศรษฐกิจที สดใสของญี ปุ่ น ขณะที ตลาดหลายแหง่ยงัคงปิดทาํการเนื องในเทศกาลตรุษจีน ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี ปุ่ นเปิดวนันี%ที  
29,662.41 จดุ เพิ มขึ %น 142.34 จดุ หรือ +0.48% 

 (-)  ฮ่องกงเตร ียมฉ ีดวัคซนีโควดิต้นเดือนมี.ค.นีJ  นายแพทรกิ นิป รฐัมนตรีกระทรวงราชการพลเรือนของฮ่องกงเปิดเผยว่า ฮ่องกงจะสามารถเริ ม
ฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ไดใ้นช่วงตน้เดือนมี.ค. หากเป็นไปตามแผน โดยเป็นวคัซีนของไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค ขอ้มลูในรายงานการแถลงข่าว
ของนายนิประบุวา่ วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ชุดแรกที บริษัทไฟเซอรพ์ฒันาร่วมกบัไบโอเอ็นเทคจะส่งมาถึงในช่วงปลายเดือนก.พ.นี% หลงัรฐับาลฮ่องกง
อนมุตัวิคัซีนดงักล่าวไปเมื อเดือนม.ค.ที ผ่านมา 

 (-)  'อ ังกฤษ' ยังผวาตดิเช ืJอโควิดวันเดียวกว่า 1 หมื�นราย หน่วยงานดา้นสาธารณสขุขององักฤษ เปิดเผยว่า ขอ้มลูวนัอาทิตยที์  14 ก.พ. พบผูต้ิด
เชื %อโควิด-19 รายใหม่ 10,972 ราย ส่งผลใหจ้าํนวนผูต้ดิเชื %อสะสมอยู่ที  4,038,078 ราย นอกจากนี% ยงัพบผูเ้สียชีวติรายใหม่จากโควิด-19 จาํนวน 258 
ราย ส่งผลใหย้อดรวมผู้เสียชีวิตขณะนี%เพิ มขึ %นเป็น 117,166 ราย ขอ้มูลดังกล่าวยังระบุดว้ยว่า ประชาชนในอังกฤษที อยู่ในกลุ่มเสี ยงระดับสูงสุด
จาํนวนกวา่ 15 ลา้นรายนั%น ไดร้บัการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคโควดิ-19 โดสแรกแลว้ 

 (-)  ญี�ปุ่ นอนุมัต ิวัคซ ีนโควิด-19 ของ "Pfizer" ญี ปุ่ นอนมุตัิวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ของบริษัท Pfizer อย่างเป็นทางการเมื อวานนี% ซึ งเป็นการเปิดไฟ
เขียวครั%งแรกสาํหรบัการใชว้คัซีนโควดิ-19 ภายในประเทศและปทูางใหป้ระเทศเริ มฉีดวคัซีนใหก้บับคุลากรทางการแพทยใ์นอนาคตอนัใกล ้การอนมุตัิ
อย่างเร่งด่วนโดยกระทรวงสาธารณสุข, แรงงาน และสวสัดิการญี ปุ่ น เป็นกา้วสาํคญัในความพยายามของประเทศในการควบคุมโรคระบาด  การ
อนมุตัิมีขึ %นท่ามกลางกระแสความไม่พอใจในวงกวา้งต่อการรบัมือดา้นวิกฤตการณ์สาธารณสุขของนายกรฐัมนตรีโยชิฮิเดะ ซุงะและในขณะที เหลือ
เวลาไม่ถงึ 6 เดือนก่อนจดัการแข่งขนักีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก 

 (-) ดัชนีความผันผวน"VIX"ปิดท ี�ระดับต ํ�าสุดในรอบเกือบ 1 ปี   ดัชนีความผันผวน Cboe Volatility Index (VIX) ซึ งรูจ้ักกันในฐานะ "มาตรวดั
ความกงัวล" ของวอลลส์ตรีท ปิดตํ ากว่าระดบั 20 เป็นครั%งแรกในรอบเกือบหนึ งปีในวนัศกุรที์ ผ่านมา  ดชันี VIX ปรบัลง 1.28 จุด มาปิดที  19.97 ดชันี
ดงักล่าวไม่ไดปิ้ดตํ ากว่าระดบั 20 ซึ งใกลค้่าเฉลี ยระยะยาว นับตั%งแต่วนัที  21 ก.พ.ปี 2020 ในช่วงเวลาเพียงไม่นานก่อนที การระบาดของโควิด-19 
กระทบหุน้สหรฐั ในเดือนมี.ค.ปี 2020 ในขณะที ดชันี S&P500 ร่วงกว่า 30% จากระดบัสงูสดุล่าสดุ ดชันี VIX ทะยานสู่ระดบัปิดสูงเป็นประวตักิารณที์  
82.69 มาตรวดัความกงัวลดงักล่าวยงัอยู่เหนือระดบัปกตสิาํหรบัช่วงหลายเดือนหลงัจากนั%น ซึ งแมแ้ต่ในขณะที หุน้สหรฐัฟื%นคืนจากการรว่งลงและปรบั
ขึ %นสู่ระดบัสงูเป็นประวตักิารณร์อบใหม่ ดชันี VIX ยงัคงอยู่ในระดบัสงู 

 (-) "ไบเดน"เตร ียมหาร ือประเด็นโควิด-19, เศรษฐกิจ, จีนในประชุม G7 วันศุกร  ์ เมื อวานนี%ทาํเนียบขาวระบุว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของ
สหรฐัจะจดัการประชมุครั%งแรกของเขากบัผูน้าํจากกลุ่มประเทศ G7 ในการประชมุทางไกลในวนัศกุรต์ามเวลาทอ้งถิ นเพื อหารือประเดน็การระบาดของ
โควิด-19, เศรษฐกิจโลก และการรับมือกับจีนแบบเป็นกลุ่ม ทาํเนียบขาวระบุว่า "การประชุมทางไกลกับเหล่าผู้น ําประเทศเศรษฐกิจตลาด
ประชาธิปไตยชั%นนาํของโลกครั%งนี %จะสรา้งโอกาสสาํหรบัประธานาธิบดีไบเดนในการหารือแผนเพื อขจดัการระบาดของโควิด-19 และฟื%นฟูเศรษฐกิจ
โลกอีกครั%ง" ทาํเนียบขาวระบุว่า ปธน.ไบเดนจะมุ่งความสนใจไปยงัการตอบสนองทั วโลกต่อการผลิตและการกระจายวคัซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั%ง  
"ความพยายามอย่างต่อเนื องในการระดมกาํลงัและร่วมมือต่อตา้นความเสี ยงของการเกิดโรคติดเชื %อดว้ยการสรา้งขีดความสามารถของประเทศและ
ดาํเนินการระดมทนุดา้นความมั นคงดา้นสขุภาพ" 

 
 ท ี�มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ัJงก่อน 

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 ์2021 ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


