
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,775 1,760 1,747 

1,795 1,811 1,827 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 6.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ในระหว่างวนัแรงขายจะกดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุในรอบกว่า 7 เดือนบริเวณ 1,860 ดอลลาร์

ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นในเวลาต่อมา  จากแรงซื �อ  Buy the dip ขณะที�ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงในวนัศกุร์  โดยปรับตัวลดลงเป็นวันที� 2 ติดต่อกัน หลังจากนักลงทุนเปิดรับ

ความเสี�ยง(Risk on) ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื�นตวัแข็งแกร่ง  หลงัการกระจายวคัซีนต้าน COVID-19 มีความคืบหน้า  จนกระตุ้นแรงซื �อสกลุเงินเสี�ยงที�ให้ผลตอบแทนสูงกว่าซึ�ง

บั�นทอนความต้องการสกลุเงินปลอดภยัอยา่งดอลลาร์  แต่กระนั �น  การคาดการณ์เชิงบวกเกี�ยวกบัการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจที�แข็งแกร่งขึ �น  บวกรวมกับการกู้ ยืมที�แนวโน้มจะเพิ�มมากขึ �นจากการ

ดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัมลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ  ไบเดน รวมไปถึงการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ�มสูงขึ �นในอนาคต  เป็นปัจจัยหนุนอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีให้ดีดตวัสู่ระดบั 1.36% ในวนัศกุร์จนบั�นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย  จึงเป็นปัจจยัสําคญัที�

ยงัคงสกดัช่วงบวกราคาทองคําเอาไว้   ขณะที�กองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -5.25 ตนัในวนัศกุร์สู่ระดบั 1,127.64 ตนั ทําให้ในปี 2021 กองทนุ SPDR  ถือครองทองลดลงแล้ว -43.10 ตนั

เป็นอีกปัจจยัหนึ�งที�สะท้อนเงินทนุไหลออกจากตลาดทองคําเช่นกนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1,791.70 1,760.13 1,776.19 1,782.31 6.82 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,806.87 27.27 90.51 

MA 50 Days 1,852.53 26.29 90.37 

MA 200 Days 1,859.01 23.73 93.35 

RSI 9 Days 33.88 59.29 40.78 

RSI 14 Days 36.83 57.64 44.19 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,127.64 -5.25 

ishare 19,243.26 -72.22 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7398 -0.3649 0.7735 

10 วนั -0.3172 -0.7987 0.4169 

20 วนั -0.2210 -0.7798 0.4758 

50 วนั -0.0191 -0.7575 0.8076 

100 วนั -0.0432 -0.5898 -0.2656 

200 วนั 0.5346 -0.4268 0.0527 
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คําแนะนํา                หากราคาไม่หลุด 1,775-1,760 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์แนะนําเปิดสถานะซื "อ ทั "งนี "ควรตดิตามการเคลื(อนไหว
ของราคาใกล้ชิด โดยหากราคาดีดตัวขึ "นจนสร้างระดับสูงสุด
ใหม่จากวันของวันพุธ ได้สามารถถือสถานะซื "อต่อเพื(อรอทาํ
กาํไรบริเวณแนวต้านถัดไป 

 

ก่อนหน้านี �เมื�อราคาขยบัขึ �นก็มีแรงขายทํากําไรสลบัออกมาโดยราคายงัคงมีการแกวง่ตวั แตร่ะยะสั �นราคาพยายามจะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนว
ต้านระดบั 1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุของวนัพธุ ทั �งนี �  หากสามารถยืนได้ประเมินแนวต้านถัดไป 1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากไมผ่่านจะเกิดแรงขายกดดนัให้ราคาลงเพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 
 



 

 

• (+) จีนจ่อแบนส่งออกเทคโนโลยีแร่หายาก หวังปกป้องความมั( นคงประเทศ  สํานักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า จีนอาจจะสั�งห้ามการส่งออก
เทคโนโลยีการถลุงแร่หายากให้กับประเทศหรือบริษัทต่างๆ ที�จีนมองว่า อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั�นคงของจีน โดยรัฐบาลจีนกําลังทําการทบทวน
นโยบายเกี�ยวกับแร่หายากอยู่ในขณะนี �  ทั �งนี � แร่หายากนั �นมีราคาสูงและเป็นที�ต้องการอย่างมาก เพราะใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ชิปคอมพิวเตอร์ ชิปโทรศพัท์ แบตเตอรี�  แผ่นดีวีดี กล้องถ่ายรูป โทรทศัน์ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ใยแก้วนําแสง เครื�องยนต์ของ
เครื�องบิน อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงอาวธุต่างๆ แหล่งข่าวที�ไม่เปิดเผยชื�อระบุว่า รัฐบาลจีนมองว่า เทคโนโลยีที�จําเป็นในการถลุงแร่หายากนั �นเป็น
อาวธุที�มีพลงัมากขึ �นในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และกําลงัพิจารณาที�จะห้ามการขายเทคโนโลยีนั �นให้กบัประเทศหรือบริษัทใดๆ 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า เหตุนลท.ขายเพื(อซื "อสกุลเงินอื(น  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (19 ก.พ.) เนื�องจากนกัลงทนุขายดอลลาร์ซึ�งเป็นสกลุเงินปลอดภยั เพื�อเข้าซื �อสกุลเงินเสี�ยงอื�นๆ ที�ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  ดชันีดอลลาร์ 
ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.26% สู่ระดบั 90.3648 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อน
ค่าลงเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�ระดบั 105.49 เยน จากระดับ 105.68 เยน และดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที�ระดับ 1.2619 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2681 ดอลลาร์แคนาดา แตด่อลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.8967 ฟรังก์ จากระดบั 0.8964 ฟรังก์  ยู
โรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2114 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2085 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.4013 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.3974 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 0.7865 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7766 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ "น กังวลเงินเฟ้อดีดตัว  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัขึ �นในวนันี � ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัอตัรา
เงินเฟ้อที�เพิ�มสงูขึ �น  ณ เวลา 01.18 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.358% ขณะที�อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 2.148%  ราคาพนัธบตัร และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทศิทางตรงกนัข้ามกนั 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ(มขึ "นในเดือนม.ค. สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบ้านมือสองเพิ�มขึ �น 0.6% สู่ระดบั 6.69 ล้านยนิูตในเดือนม.ค. สวนทางนกัวเิคราะห์ที�คาดวา่ลดลง 1.5% สู่ระดบั 6.61 ล้านยนิูต 

• (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐสูงสุดรอบเกือบ 6 ปีในเดือนก.พ.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื �องต้นของสหรัฐ ดีดตวัสู่ระดบั 58.8 ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 71 เดือน 
จากระดบั 58.7 ในเดือนม.ค.  ดชันี PMI ยงัคงอยู่เหนือระดบั 50 ซึ�งบง่ชี �วา่ ภาคธุรกิจของสหรัฐยงัคงอยู่ในภาวะขยายตวั ทั �งภาคการผลิตและบริการ 

• (-) "ไฟเซอร์" ยื(นข้อมูลใหม่ต่อ FDA ยันสามารถจัดเก็บวัคซีนในอุณหภูมิตู้เย็นทั(วไป  บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และ BioNTech SE แถลงในวนันี �ว่า 
บริษัททั �งสองได้ยื�นข้อมลูใหม่ตอ่สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) เพื�อแสดงให้เห็นว่าวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซึ�งบริษัททั �งสองพฒันา
ร่วมกนั สามารถจดัเก็บที�ระดบัอณุหภมูิของภาชนะแช่แข็งที�ใช้จดัเก็บยา หรือตู้ เย็นทั�วไป แทนที�จะต้องจดัเก็บในภาชนะพิเศษที�มีการควบคมุอุณหภูมิใน
ระดบัตํ�ามาก  ปัจจบุนั ฉลากบนวคัซีนไฟเซอร์ระบวุา่ วคัซีนจะต้องมีการจดัเก็บในอุณหภูมิ -80 C ถึง -60 C ซึ�งจะจดัเก็บได้นาน 6 เดือน ขณะที�อุณหภูมิ
ระหว่างการขนส่งจะต้องอยู่ที� -90 C ถึง -60 C ซึ�งจะอยู่ได้นาน 30 วนั  ข้อมลูใหม่ของไฟเซอร์ระบุว่า วคัซีนของบริษัทสามารถจดัเก็บในอุณหภูมิ -25 C 
ถงึ -15 C ซึ�งจะจดัเก็บได้นาน 2 สปัดาห์ 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดทรงตัว นลท.ซื "อหุ้นปรับตัวตามศก.-ขายหุ้นเทคโน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทรงตวัเมื�อคืนนี � (19 ก.พ.) เนื�องจากนกั
ลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที�ทะยานขึ �นในช่วงที�ผ่านมาทา่มกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเข้าซื �อหุ้นที�ปรับตวัตามภาวะเศรษฐกิจซึ�งจะได้
ประโยชน์จากอปุสงค์ที�เพิ�มขึ �นทนัทีที�การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ชะลอตวัลง  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,494.32 จุด เพิ�มขึ �น 0.98 จุด 
หรือ +0.0031%, ดัชนี S&P500 ปิดที� 3,906.71 จุด ลดลง 7.26 จุด หรือ -0.19% และดัชนี Nasdaq ปิดที� 13,874.46 จุด เพิ�มขึ �น 9.11 จุด หรือ 
+0.066% 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั"งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5 90.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   - 0.3% 

วนัองัคารที� 23 ก.พ. ทั �งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday   - - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   - 9.1% 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   90.2 89.3 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดริชมอนด์   17 14 

วนัพธุที� 24 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.   859K 842K 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -7.3M 

วนัพฤหสับดีที� 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก GfK   -14.0 -15.6 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งที� 2 GDP ไตรมาส 4/2020   4.1% 4.0% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนม.ค.   0.6K 1.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนม.ค.     1.3% 0.5% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   - 861K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนม.ค.     0.2% -0.3% 

วนัศกุร์ที� 26 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนม.ค.   10.0% 0.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนม.ค.   0.7% -0.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนม.ค.   - 0.3% 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.พ.   61.0 63.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM   76.3 76.2 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM   - 3.3% 

 วนัที� 1 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสาร์ที� 27 ก.พ. วนัที� 2 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


