
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,795 1,779 1,760 

1,827 1,841 1,856 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทะยานขึ �น 25.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากตลาดหุ้นทั&วโลกที&ชะลอความร้อนแรง  จากความวิตกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาล
สหรัฐที&พุ่งขึ �น จะส่งผลให้ต้นทุนกู้ ยืมของภาคธุรกิจพุ่งขึ �นและอาจกระทบต่อแผนการลงทุน และลดการจ่ายเงินปันผลแก่นักลงทุน  ซึ&งการปรับตัวลงของตลาดหุ้นกระตุ้นแรงซื �อทองในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุเพิ&มจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  เนื&องจากเงินปอนด์แข็งค่าขึ �นทะล ุ1.4 ดอลลาร์แตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 ปี  หลงันกัลงทนุ
คาดการณ์ว่าการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ที&รวดเร็ว  และการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จะนําไปสู่การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ  ทั �งนี �  นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เผยวานนี �ว่า  
มาตรการล็อกดาวน์ทั&วประเทศขององักฤษจะค่อยๆผ่อนคลายลง  โดยมีแผนจะเปิดโรงเรียนอีกครั �งภายในวนัที& 8 มี.ค.และเปิดไนต์คลบัภายในวนัที& 21 ม.ิย. ส่งผลให้เงินปอนด์พุ่งขึ �นจนสร้างแรง
หนนุให้กบัทองคํา  ประกอบกบัยโูรแข็งค่าขึ �น  หลงั Ifo เผยว่า ดชันีความเชื&อมั&นภาคธุรกิจของเยอรมนีดีดตวัเกินคาดสู่ระดบั 92.4 ในเดือนก.พ.จึงเป็นปัจจยักดดนัดอลลาร์และหนนุราคาทองคํา
เพิ&มเติม  ปัจจยัที&กล่าวมาข้างต้นช่วยหนนุให้ราคาทองพุ่งขึ �นมายืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั �ง  ซึ&งช่วยกระตุ้นแรงซื �อทางเทคนิคส่งผลให้ราคาทองคําดีดตัวขึ �นต่อ  จนทดสอบระดับ
สูงสุดบริเวณ 1,812.46 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  กองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -12.24 ตัน  สําหรับวันนี �  จับตาการแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล์  ประธานเฟดต่อหน้า
คณะกรรมการการธนาคารประจําวฒิุสภา  รวมถึงการเปิดเผยดชันีความเชื&อมั&นผู้บริโภคจาก CB และดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1812.46 1780.68 1783.89 1808.90 25.55 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,805.89 27.43 90.41 

MA 50 Days 1,852.03 26.38 90.36 

MA 200 Days 1,859.44 23.78 93.26 

RSI 9 Days 49.47 67.62 35.03 

RSI 14 Days 46.49 62.83 40.32 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,115.40 -12.24 

ishare 19,029.49 -213.77 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7880 0.3596 0.6841 

10 วนั -0.1693 -0.6093 0.4260 

20 วนั -0.1493 -0.7229 0.2018 

50 วนั -0.1042 -0.7892 0.7734 

100 วนั -0.0670 -0.5916 -0.2621 

200 วนั 0.5028 -0.4549 -0.0262 
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คําแนะนํา                รอจังหวะการอ่อนตัวลงของราคาบริเวณโซน 
1,795-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงค่อยเข้าซื 'อ หรือ หาก
ราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,821-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้ ให้แบ่งทองคาํออกขายเพื2อทาํกําไรบางส่วน แต่หากผ่าน
ได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

หากราคาทองคําพยายามขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,821-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากแรงซื �อไม่มากพอหรือราคาไม่
สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง ทําให้ประเมินว่าในระยะสั �น ยังคงมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบ แนวรับ 1,800-1,795 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ขณะที&แนวรับถดัไปนั �นอยูใ่นบริเวณ 1,779 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) Ifo เผยความเชื2อมั2นภาคธุรกิจเยอรมนีสูงเกินคาดในเดือนก.พ.  Ifo ซึ&งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดชันีความเชื&อมั&นภาค
ธุรกิจของเยอรมนีดีดตัวสู่ระดับ 92.4 ในเดือนก.พ. ซึ&งเป็นระดับสูงสุดนับตั �งแต่เดือนต.ค.ปีที&แล้ว จากระดับ 90.3 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตัวเลข
คาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที&ระดบั 90.5 

• (+) เงนิปอนด์แข็งค่า รับความหวังอังกฤษผ่อนคลายล็อกดาวน์  เงินปอนด์แข็งค่าเมื&อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที&ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื&อคืนนี � (22 ก.พ.) ขานรับความหวงัที&ว่า นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ จะประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในการควบคมุ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ซึ&งจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื�นตวัขึ �น  ดชันีดอลลาร์ ซึ&งเป็นดชันีวดัความเคลื&อนไหวของดอลลาร์เมื&อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.37% สู่ระดบั 90.0300 เมื&อคืนนี �  เงินปอนด์แข็งค่าเมื&อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที&ระดบั 1.4074 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4013 
ดอลลาร์ ขณะที&ยโูรแข็งคา่ขึ �นแตะที&ระดบั 1.2164 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2114 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7922 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 0.7865 ดอลลาร์  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื&อเทียบกบัเงินเยน ที&ระดบั 105.03 เยน จากระดบั 105.49 เยน และอ่อนคา่เมื&อเทียบกบัฟรังก์สวิส 
ที&ระดบั 0.8957 ฟรังก์ จากระดบั 0.8967 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเมื&อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที&ระดบั 1.2602 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดบั 1.2619 ดอลลาร์แคนาดา 

• (-) เฟดดัลลัสเผยดัชนีภาคการผลิตดีดตัวขึ 'นในเดือนก.พ. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดลัลสั เปิดเผยผลสํารวจระบุว่า ดชันีภาคการผลิตรัฐเท็ก
ซสัพุ่งขึ �นสู่ระดบั 19.9 ในเดือนก.พ. จากระดบั 4.6 ในเดือนม.ค.  ดชันีมีค่าเป็นบวกในเดือนก.พ. ซึ&งบ่งชี �ถึงการขยายตวัของภาคการผลิตในเท็กซสั แม้
เศรษฐกิจเผชิญพายฤุดหูนาวในช่วงเวลาดงักล่าว  ดชันีภาคการผลิตส่งสญัญาณขยายตวัติดต่อกนัเป็นเดือนที& 9 หลงัจากทรุดตวัลงแตะระดบัตํ&าสุดเป็น
ประวตักิารณ์ในเดือนเม.ย.ปีที&แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 

• (-) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกว่าคาดในเดือนม.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed 
National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 0.66 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าที&นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที&ระดบั 0.15 จากระดบั 0.41 ในเดือนธ.ค.  
การดีดตวัของดชันีได้รับแรงหนนุจากการปรับตวัขึ �นของยอดขายบ้านและการบริโภค 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวกเพียง 27.37 จุด กังวลผลกระทบบอนด์ยีลด์พุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเมื&อคืนนี � (22 ก.พ.) 
ท่ามกลางการซื �อขายที&ผันผวน เนื&องจากนักลงทุนกังวลเกี&ยวกับผลกระทบของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที&ปรับตัวสูงขึ �น โดยหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีร่วงลงหนกัสุด และเป็นปัจจยัฉุดดชันี Nasdaq ดิ&งลงกว่า 2.4% อย่างไรก็ดี หุ้นกลุ่มพลงังานพุ่งขึ �น หลงัจากราคานํ �ามนัดิบ WTI ทะยานขึ �น
เกือบ 4%  ดชันีเฉลี&ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที& 31,521.69 จุด เพิ&มขึ �น 27.37 จุด หรือ +0.09% ขณะที&ดชันี S&P500 ปิดที& 3,876.50 จุด ลดลง 30.21 
จดุ หรือ -0.77% และดชันี Nasdaq ปิดที& 13,533.05 จดุ ลดลง 341.42 จดุ หรือ -2.46% 

• (+/-) "เยลเลน" ออกโรงเตือนเม่าเสี2ยงขาดทุนจากบิตคอยน์  นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ กล่าวเตือนนกัลงทนุในวนันี �เกี&ยวกบัความเสี&ยง
ในการถือครองบติคอยน์  "ดฉินัไม่คดิวา่บติคอยน์จะถกูใช้เป็นกลไกในการทําธุรกรรมในวงกว้าง และดฉิันวิตกเกี&ยวกบัการที&บิตคอยน์มกัถูกใช้ในทางที&ผิด
กฎหมาย" นางเยลเลนกล่าวต่อสํานักข่าว CNBC  นอกจากนี � นางเยลเลนยังตั �งข้อสังเกตถึงกระบวนการ "ขุด" บิตคอยน์ ซึ&งต้องใช้คอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสงูจํานวนมากในการแก้สมการทางคณิตศาสตร์ ทําให้เกิดการสิ �นเปลืองพลงังานอย่างมาก  ขณะเดียวกนั นางเยลเลนยงัเตือนถึงความผนั
ผวนของราคาบติคอยน์ 

• (+/-) จับตา "พาวเวล" แถลงนโยบายการเงินรอบครึ2 งปีต่อสภาคองเกรสสัปดาห์นี '  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มี
กําหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ&งปีวา่ด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐตอ่สภาคองเกรสในสปัดาห์นี �  ทั �งนี � นายพาวเวลจะกล่าวถ้อยแถลงต่อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวฒุิสภาในวนัพรุ่งนี � และต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรในวนัพุธ  ที&ผ่านมา ตามธรรม
เนียมปฏิบตั ิประธานเฟดมีกําหนดกล่าวแถลงการณ์ตอ่สภาคองเกรสปีละ 2 ครั �ง โดยครั �งแรกในเดือนก.พ. และอีกครั �ง ในเดือนมิ.ย.หรือก.ค.  นกัลงทนุจบั
ตาถ้อยแถลงของนายพาวเวล เพื&อหาสญัญาณบง่ชี �ภาวะเศรษฐกิจ, อตัราเงินเฟ้อ, ทิศทางอตัราดอกเบี �ยสหรัฐ รวมทั �งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควดิ-19 ที&มีตอ่เศรษฐกิจสหรัฐ 

 

                         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  92.4** 90.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board  0.5%** 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 

 
 

 

 

 


