
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,764 1,746 1,721 

1,803 1,821 1,839 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลง 18.10 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และถือเป็นการปรับตวัลง 5 วนัทําการตดิตอ่กนั โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัเพิ(มเตมิจากการประกาศตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐที(ดีเกินคาด หลงัยอดค้าปลีกดีดขึ �นแข็งแกร่ง 5.3% ในเดือนม.ค. ซึ(งเป็นการปรับตวัขึ �นครั �งแรกในรอบ 4 เดือน โดยได้แรงหนนุจากการที(ชาวอเมริกนัได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ซึ(ง
ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลบัมากระเตื �องขึ �นหลงัจากที(หยดุชะงกัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสดุเมื(อช่วงปลายปีที(ผ่านมา ขณะที( PPI เพิ(มขึ �น 1.3% ในเดือน
ม.ค. มากสดุในรอบกว่า 11 ปี นอกจากนี � อตัราการใช้กําลงัการผลิตและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ออกมาแข็งแกร่งเกินคาดเช่นกัน จึงหนนุให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ �น และกระตุ้นแรงซื �อ
สนิทรัพย์เสี(ยงอย่างตลาดหุ้นในขณะเดียวกัน หนนุให้ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื(อคืนนี � (17 ก.พ.) สําหรับทางด้านบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปียงัคงแกว่งตวัไม่ไกลจาก
ระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปี ยงัคงสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคําเนื(องจากไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย สําหรับวนันี � จีนจะกลบัมาเปิดซื �อขายตามปกตหิลงัก่อนหน้านี �หยุดยาว
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาจหนนุแรงซื �อกลบัเข้ามาบ้าง แตย่งัแนะนําให้จบัตาความเคลื(อนไหวของดอลลาร์ บอนด์ยีลด์ และตลาดหุ้นประกอบการลงทนุทองคําเป็นสําคญั สําหรับวนันี �
ตดิตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ อาท ิดชันีภาคการผลติจากเฟดฟิลาเดลเฟีย จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์ การอนญุาตก่อสร้างและข้อมลูการเริ(มสร้างบ้าน 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1795.05 1769.78 1794.10 1775.80 -18.10 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,813.85 27.21 90.65 

MA 50 Days 1,854.35 26.15 90.39 

MA 200 Days 1,858.51 23.62 93.41 

RSI 9 Days 29.45 55.62 58.55 

RSI 14 Days 34.25 55.64 55.48 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,132.89 -3.79 

ishare 19,494.60 -57.77 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.1700 -0.8252 0.9106 

10 วนั 0.1516 -0.2819 0.5650 

20 วนั -0.2960 -0.7534 0.5853 

50 วนั 0.1109 -0.6311 0.8173 

100 วนั 0.0038 -0.5597 -0.2720 

200 วนั 0.5929 -0.3690 0.0883 

 

 

18 กมุภาพนัธ ์2564 

คําแนะนํา                หากยังไม่สามารถผ่าน 1,795-1,803 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ไปได้ อาจใช้วิธีการลดพอร์ตการลงทุน และ

สําหรับนักลงทุนที/เก็งกําไรฝั/ งซื 4อควรเน้นการลงทุนระยะ

สั4นและต้องตั 4งจุดตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน 

 

 

ความแข็งแกร่งของราคาทองคําและแรงซื �อน้อย ยังคงมีแรงขายทองคําเพื(อทํากําไรเมื(อราคาดีดตัวขึ �น ทําให้การลงทุนอาจต้องเป็นไปใน
ลกัษณะรอจงัหวะการออ่นตวัลงของราคาค่อยเข้าซื �อบริเวณโซน 1,769-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ (ระดบัตํ(าสดุเดือน พ.ย. 2020 และ ก.พ. 
2021)  หากยืนไมไ่ด้ให้ชะลอการเข้าซื �อออกไป 
 



 

 

• (+) โควิดดันหนี 4ทั/ วโลกพุ่ง 24 ล้านล้านดอลลาร์ โครงการรัฐมีสัดส่วนหนี 4สูงสุด  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ (IIF) เปิดเผยในวนันี �ว่า การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้หนี �สินทั(วโลก เพิ(มขึ �น 24 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที(ผ่านมา แตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ที( 281 ล้านล้านดอลลาร์ และ
อตัราส่วนหนี �สินตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั(วโลกอยู่ที(ระดบัสูงกว่า 355%  ทั �งนี � IIF ประมาณการณ์ว่า โครงการสนบัสนนุของรัฐบาล
ทั(วโลกคดิเป็นสดัส่วนการก่อหนี �เพิ(มขึ �นถึงครึ(งหนึ(ง ขณะที(บริษัท, ธนาคาร และภาคครัวเรือนทั(วโลกก่อหนี � 5.4 ล้านล้านดอลลาร์, 3.9 ล้านล้านดอลลาร์ 
และ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ตามลําดบั 

• (+) ไบเดนเตือนจีนอาจเผชิญผลลัพธ์จากการละเมิดสิทธิมนุษยชน  นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐเตือนว่า จีนอาจต้องเผชิญกบัผลลพัธ์ของ
การละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยการแสดงความเห็นดงักล่าวมีขึ �นในระหว่างการตอบคําถามของผู้ สื(อข่าวเกี(ยวกบัการจดัการชนกลุ่มน้อยชาวมสุลิมในเขต
ปกครองตนเองซินเจียงของจีน  ที(ผ่านมานั �น ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงของจีน ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั(วโลกในเรื(องการจดัการกับชาวมุสลิมอุยกูร์ในค่าย
กกักนัและการละเมิดสิทธิมนษุยชนในกรณีอื(นๆ  "จีนจะต้องเผชิญกบัผลลพัธ์ในเรื(องนี � และปธน.สี จิ �นผิง ก็รู้เรื(องนี �ดี " ปธน.ไบเดนกล่าวเมื(อผู้ สื(อข่าวของ
สถานีโทรทศัน์ซีเอ็นเอ็นถามเกี(ยวกบัปัญหาดงักล่าว ขณะเดียวกนัปธน.ไบเดนกล่าวว่า สหรัฐจะเน้นยํ �าบทบาทในระดบัโลกของตนเองอีกครั �งในเรื(องการ
พดูถงึสิทธิมนษุยชน และสหรัฐจะทํางานร่วมกบัประชาคมโลกเพื(อผลกัดนัให้จีนปกป้องคนเหล่านั �น 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 90.27 จุด ขานรับเฟดกระตุ้นศก.-ยอดค้าปลีกสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื(อคืนนี � (17 ก.พ.) หลังจาก
รายงานการประชุมเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า เฟดจะเดินหน้าใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื(อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื�นตวั 
นอกจากนี � ตลาดยงัได้ปัจจยัหนนุจากรายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐที(พุ่งขึ �นอย่างแข็งแกร่งในเดือนม.ค. อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดลบเป็นวนัที( 2 
เนื(องจากนกัลงทนุเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างตอ่เนื(อง  ดชันีเฉลี(ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที( 31,613.02 จุด เพิ(มขึ �น 90.27 จุด หรือ +0.29% ขณะที(
ดชันี S&P500 ปิดที( 3,931.33 จดุ ลดลง 1.26 จดุ หรือ -0.03% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที( 13,965.50 จดุ ลดลง 82.00 จดุ หรือ -0.58% 

• (-) ภาคการผลิตสหรัฐเพิ/มต่อเนื/ องเดือนที/  9 โควิดดันอุปสงค์สินค้าครัวเรือน  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยในวันนี �ว่า การผลิต
ภาคอตุสาหกรรมของสหรัฐ เพิ(มขึ �นเกินคาด 1.0% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ(มขึ �น 0.9% ในเดือนธ.ค. ซึ(งนบัเป็นการเพิ(มขึ �นติดต่อกนัเป็นเดือนที( 9 ขณะที(
บรรดานกัวเิคราะห์คาดไว้วา่ การผลิตภาคอตุสาหกรรม อาจเพิ(มขึ �น 0.7% ในเดือนม.ค. 

• (-) สหรัฐเผยดัชนี PPI เพิ/มขึ 4น 1.3% ในเดือนม.ค. มากสุดในรอบกว่า 11 ปี  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ(มขึ �น 
1.3% ในเดือนม.ค. ซึ(งเป็นการเพิ(มขึ �นมากที(สุดนบัตั �งแต่เดือนธ.ค.2552 เนื(องจากราคาต้นทนุสินค้าและบริการพุ่งขึ �น บ่งชี �ว่าเงินเฟ้อที(หน้าประตโูรงงาน
เริ(มปรับตวัขึ �นต่อเนื(อง  ดชันี PPI เดือนม.ค. เพิ(มขึ �นอย่างมากหลงัจากที(ปรับตวัขึ �นเพียง 0.3% ในเดือนธ.ค. ขณะที(เมื(อเทียบรายปี ดชันี PPI ปรับตวัขึ �น 
1.7% ในเดือนม.ค. หลงัจากเพิ(มขึ �น 0.8% ในเดือนธ.ค.  ส่วนดชันี PPI พื �นฐาน ซึ(งไม่รวมหมวดอาหาร พลงังาน และภาคบริการ เพิ(มขึ �น 1.2% ในเดือน
ม.ค. หลงัจากเพิ(มขึ �น 0.4% ในเดือนธ.ค.  เมื(อเทียบรายปี ดชันี PPI พื �นฐานเดือนม.ค. พุ่งขึ �น 2.0% หลงัจากเพิ(มขึ �น 1.1% ในเดือนธ.ค. 

• (-) ยอดค้าปลีกสหรัฐเดือนม.ค.พุ่ง 5.3% จากอานิสงส์มาตรการกระตุ้นใช้จ่ายของรัฐ  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกดีดขึ �น
แข็งแกร่ง 5.3% ในเดือนม.ค. ซึ(งเป็นการปรับตวัขึ �นครั �งแรกในรอบ 4 เดือน โดยได้แรงหนนุจากการที(ชาวอเมริกันได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล ซึ(งช่วย
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลบัมากระเตื �องขึ �นหลงัจากที(หยุดชะงกัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุดเมื(อช่วงปลายปีที(ผ่านมา  ขณะที(
นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ยอดค้าปลีกจะดีดตวัขึ �น 1.1% ในเดือนม.ค. หลงัจากที(ลดลง 1.0% ในเดือนธ.ค. 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับบอนด์ยีลด์พุ่ง-ข้อมูลเศรษฐกิจสดใส ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื(อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที(ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื(อคืนนี � (17 ก.พ.) หลงัจากอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐพุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบหลายเดือน นอกจากนี � ดอลลาร์ยงัได้แรงหนุนจาก
รายงานยอดค้าปลีกของสหรัฐที(พุ่งขึ �นอย่างแข็งแกร่งในเดือนม.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึ(งเป็นดชันีวดัความเคลื(อนไหวของดอลลาร์เมื(อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 
สกลุในตะกร้าเงิน เพิ(มขึ �น 0.47% แตะที( 90.9514 เมื(อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื(อเทียบกบัเงินเยน ที(ระดบั 105.91 เยน จากระดบั 105.89 เยน และ
แข็งคา่เมื(อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที(ระดบั 0.8991 ฟรังก์ จากระดบั 0.8918 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื(อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที(ระดบั 
1.2699 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2679 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื(อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที(ระดบั 1.2036 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2115 
ดอลลาร์ ขณะที(เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที(ระดับ 1.3860 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3910 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7749 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7762 ดอลลาร์สหรัฐ 

 
                         ที(มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั4งก่อน 

วนัจนัทร์ที( 15 ก.พ. ทั �งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 ทั �งวนั สหรัฐฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรัฐ)   - - 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   12.1** 3.5 

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

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนม.ค.  5.9%** -1.4% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.  5.3%** -0.7% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.  1.2%** 0.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.  1.3%** 0.3% 

 
21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนม.ค.  75.9%** 74.5% 

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

 
22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.  0.6%** 0.5% 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที(อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB  84** 83 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.พ.   20.3 26.5 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   760K 793K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน ก.พ.   1.67M 1.70M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ(มสร้างบ้านเดือน ก.พ.   1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -6.6M 

วนัศกุร์ที( 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนม.ค.   -2.6% 0.3% 

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

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   46.5 46.7 

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

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   45.9 45.4 

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

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   57.8 58.3 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.   6.56M 6.76M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที(มีการประกาศออกมา 
*ที(มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที( 12 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


