
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,805 1,784 1,764 

1,839 1,855 1,875 

สรุป  ราคาทองคาํวันศุกรที์�ผ่านมาปิดปรบัตัวลดลง �.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยปรบัตัวลดลงต่อเนื�องมาจากคืนวันพฤหัสบดี  และรว่งลงต่อในวันศุกรท์ดสอบระดับตํ�าสุดบรเิวณ �,.�/.0� 
ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยไดร้บัแรงกดดนัหลกัมาจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลารจ์ากแรงชอ้นซื 6อเก็งกาํไรหลังจากดอลลารป์รบัตวัลงหลายวันติดต่อกนั  ขณะที�ความตอ้งการเสี�ยงในตลาดลดลง
ก่อนวันหยดุยาวในตลาดสหรฐั  จึงกระตุน้ใหเ้กิดแรงขายทาํกาํไรในตลาดหุน้และสกุลเงินเสี�ยงบางสกุลจนเป็นปัจจยัหนุนดอลลารใ์หฟื้6นตัวขึ 6น  ประกอบกบัความรุนแรงเกี�ยวกบัการระบาดของ 
COVID-19 ในสหรฐัทุเลาลงอย่างชัดเจน  สะทอ้นจากตัวเลขผูต้ิดเชื 6อ COVID-�� รายใหม่ในสหรฐัลดลงเหลือประมาณ .0,/// รายในวันเสาร ์ ท่ามกลางความคืบหนา้ในการฉีดวัคซีนตา้น 
COVID-19 หลงัจาก CDC สหรฐัเผยว่าในวนัอาทิตยที์�ผา่นมา  มีประชากรในสหรฐั 38.29 ลา้นคนไดร้บัวคัซีนอยา่งนอ้ย 1 โดส  และในจาํนวนนั6นมี 14.07 ลา้นคนที�ไดร้บัวคัซีนครบแลว้ทั6ง 2 โดส  
นอกจากนี 6ราคาทองคาํยงัไดร้บัแรงกดดนัเพิ�มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ�/ ปี ที�ดีดตวัสู่ระดบั �.K/L% ในวันศกุรจ์ากแรงขายพันธบตัรก่อนวันหยดุยาวของสหรฐั  ขณะที�
การคาดการณเ์งินเฟ้อขยบัขึ 6นสูร่ะดบัสงูสดุในรอบ N ปีเป็นปัจจยัที�หนนุอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวอีกทางหนึ�ง  สถานการณด์งักล่าวกดดนัใหร้าคาทองคาํรว่งลงแรง  ก่อนที�ราคาจะฟื6น
ตวัลดช่วงติดลบในช่วงปลายตลาด  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองคาํไม่เปลี�ยนแปลง  สาํหรบัวนันี 6ปรมิาณการซื 6อขายในตลาดทองคาํอาจเบาบางกว่าปกติ  เนื�องจากตลาดทองคาํจีนปิดทาํ
การในเทศกาลตรุษจีน  ขณะที�ตลาดเงิน  ตลาดทนุ  และตลาดโลหะมีค่านิวยอรก์จะปิดทาํการเนื�องในวนัประธานาธิบดีสหรฐั  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1830.40 1810.49 1825.40 1823.13 -1.97 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,826.18 27.01 90.78 

MA 50 Days 1,858.42 25.96 90.40 

MA 200 Days 1,857.55 23.44 93.55 

RSI 9 Days 43.46 60.09 44.24 

RSI 14 Days 44.03 58.24 47.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,142.22 0.00 

ishare 19,613.05 -63.56 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.2228 -0.2486 0.0449 

10 วนั 0.7299 -0.2839 0.4702 

20 วนั -0.1821 -0.5732 0.6531 

50 วนั 0.2797 -0.4848 0.8087 

100 วนั 0.0964 -0.5057 -0.2746 

200 วนั 0.6720 -0.2840 0.1887 

 

 

15 กมุภาพนัธ ์2564 

คําแนะนํา                 เก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว หากราคา
ไ ม่ ส าม าร ถ ท ะลุ แ น ว ต้ าน ด้ าน บ น โซ น  ",839-1,)** 
ดอลลารต์ ่อออนซ  ์ให ้ทยอยขายท ําก ําไร  และปิดสถานะ
ข ายห าก ร าค ายืน เห นือ โซ น  ",808-1,)2* ด อ ล ล าร ์ต่อ
ออนซ  ์

 

ราคาสามารถรกัษาระดบัไดแ้ต่เมื�อราคาปรบัตวัขึ 6นมีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาเพิ�มขึ 6น ระยะสั6นราคาทองคาํยงัมีลุน้ดีดขึ 6นทดสอบแนวตา้น 
แตห่ากราคาทองคาํไมส่ามารถผ่านแนวตา้นที� �,839-1,.TT ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้กิดแรงขายทาํกาํไรออกมาสลบัออกมาและอาจทาํ
ใหร้าคาปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัที� �,808-1,./T ดอลลารต์อ่ออนซเ์พื�อสรา้งฐานราคา 
 



 

 

 (+) สถาน ทูตจีน อ อ ก แ ถลงก าร ณ์จวก สห รัฐ ห ลังไม่เช ื;อ ผลสืบ สวน ต้น ตอ โควิด -19 ข อ ง WHO  ส ํานักข่าวซินหัวรายงานว่า โฆษกสถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจาํสหรฐัไดอ้อกแถลงการณ์วานนี6 โดยระบุว่า สหรฐัควรยึดมั�นในมาตรฐานสูงสุด และใหก้ารสนบัสนุนต่อการปฏิบตัิหนา้ที�ของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) หลงัสหรฐัตั6งขอ้สงัเกตวา่ การสืบสวนตน้ตอโรคโควดิ-19 ของ WHO อาจไม่โปรง่ใส  ใจความในแถลงการณร์ะบุวา่ จีนยินดีที�
สหรฐัจะกลบัมาเป็นสมาชิกของ WHO อีกครั6ง แต่ "WHO เป็นองคก์ารระดบัสากลซึ�งรบัผิดชอบดา้นการสาธารณสขุที�มีความน่าเชื�อถือ ไม่ใช่งานวดัที�ใคร
คิดจะเขา้หรือออกไดต้ามอาํเภอใจ"  ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ 6น หลังเจา้หนา้ที�ระดบัสูงของสหรฐัตั6งคาํถามต่อการทาํงานของ WHO เกี�ยวกับการ
ตรวจสอบตน้ตอโรคโควดิ-19  

 (+) ร ัสเซ ียข ู่ตัดสัมพันธอ์ ียู หากถูกควํ;าบาตรหลังสั;งจาํคุกผู้น ําฝ่ายค้าน   นายเซอรไ์ก ลาฟโรวิน รมว.ต่างประเทศรสัเซียเปิดเผยในวนัศกุร ์(12 ก.พ.) 
วา่ รสัเซียพรอ้มที�จะตดัความสมัพนัธก์บัสหภาพยโุรป (อียู) หากอียู ดาํเนินมาตรการควํ�าบาตรรสัเซียอีกครั6ง ซึ�งจะส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศ  
นายลาฟรอฟระบุว่า รสัเซียไม่ตอ้งการที�จะแยกตวัออกจากประเทศอื�นๆ ในโลก แต่ก็พรอ้มที�จะดาํเนินการดงักล่าว  ทั6งนี 6 รสัเซียไดอ้อกมาประกาศเตือน
เมื�อวนัพฤหสับดีที�ผ่านมา (11 ก.พ.) วา่ รสัเซียพรอ้มที�จะตอบโตใ้นระดบัเดียวกนั หาก EU ทาํการควํ�าบาตรรสัเซีย 

 (+) ผลสํารวจม.มิช ิแกนชี�ความเช ื;อมั;นผู้บร ิโภคสหรัฐปร ับตัวลงในเดือนก.พ.  ผลสาํรวจของมหาวิทยาลยัมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 76.2 ในช่วงครึ�งแรกของเดือนก.พ. จากระดับ 79 ในเดือนม.ค.  ตัวเลขดังกล่าวสวนทางกับการคาดการณ์ของ
นกัวเิคราะห ์ซึ�งคาดไวว้า่ดชันีดงักล่าวจะขยบัขึ 6นเล็กนอ้ยแตะ 80.8 

 (-) ดัชนีความผันผวนร่วงต ํ;าสุดในรอบเกือบ 1 ปี ช ี�นลท.ตลาดหุ้นนิวยอรก์คลายความวิตก  ดชันีความผนัผวน CBOE Volatility Index (VIX) ซึ�ง
เป็นมาตรวดัความวติกของนกัลงทนุในตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดตลาดวนัศกุร ์(12 ก.พ.) ร่วงลงตํ�ากวา่ระดบั 20 เป็นครั6งแรกในรอบเกือบ 1 ปี  ทั6งนี 6 ดชันี VIX 
รว่งลง 1.28 จดุ ปิดที�ระดบั 19.97 ซึ�งเป็นการปิดตํ�ากวา่ระดบั 20 เป็นครั6งแรกนบัตั6งแตว่นัที� 21 ก.พ. 2563 เพียงไม่นานก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-
19 ส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้สหรฐั  ในเดือนมี.ค. 2563 ขณะที�ดชันี S&P500 ร่วงลงมากกว่า 30% จากระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นั6น ดชันี VIX ไดพุ้่ง
ขึ 6นสู่ระดบัปิดสูงเป็นประวตัิการณ์ที� 82.69 และอยู่ในระดบัสูงกว่าปกติอีกหลายเดือนหลงัจากนั6น แมต้ลาดหุน้สหรฐัฟื6นตวัขึ 6นและทาํสถิติสูงสุดใหม่ได้
แลว้ก็ตาม  ขอ้มลูจาก Refinitiv บง่ชี 6วา่ ดชันี VIX ปรบัตวัอยู่เหนือระดบั 20 เป็นเวลา 246 วนัตดิตอ่กนัยาวนานที�สดุนบัตั6งแตเ่กิดวกิฤตการเงินโลกซึ�งดชันี
อยู่เหนือระดบั 20 เป็นเวลา 331 วนัระหวา่งเดือนส.ค. 2551-ธ.ค. 2552   

 (-) ดอลลแ์ข ็งค่า ร ับความหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ 6นเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื 6อขายที�ตลาดปรวิรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี6 (12 ก.พ.) โดยนกัลงทนุเขา้ซื 6อดอลลารจ์ากความหวงัว่า รฐับาลสหรฐัจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในเรว็ๆ นี6  ดชันีดอลลาร ์
ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้เงิน เพิ�มขึ 6น 0.06% สู่ระดบั 90.4769 เมื�อคืนนี6  ดอลลารแ์ข็งคา่เมื�อ
เทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.97 เยน จากระดบั 104.75 เยน, แข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที�ระดบั 0.8899 ฟรงัก ์จากระดบั 0.8922 ฟรงัก ์และดอลลาร์
สหรฐัยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที�ระดบั 1.2702 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2699 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
สหรฐั ที�ระดับ 1.2114 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2129 ดอลลาร ์ขณะที�เงินปอนดแ์ข็งค่าแตะที�ระดับ 1.3849 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3804 ดอลลาร ์ส่วน
ดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งคา่ขึ 6นแตะที�ระดบั 0.7755 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7747 ดอลลาร ์

 (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 27.70 จุด ขานรับความหวังเศรษฐกิจฟื� นตัว  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื�อคืนนี6 (12 ก.พ.) เนื�องจากนกัลงทนุมี
ความหวงัว่า รฐับาลสหรฐัจะออกมาตรการช่วยเหลือเพิ�มเติมเพื�อกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจฟื6นตวัเร็วขึ 6น นอกจากนี6 ตลาดยังไดแ้รงหนุนจากรายงานที�บ่งชี 6ว่า 
จาํนวนผูต้ิดเชื 6อโควิด-19 รายใหม่ในสหรฐัเริ�มลดลง และมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคเพิ�มมากขึ 6น  ดชันีดาวโจนสปิ์ดที� 31,458.40 จุด เพิ�มขึ 6น 27.70 จุด 
หรือ +0.1%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,934.83 จดุ เพิ�มขึ 6น 18.45 จดุ หรือ +0.47% และดชันี Nasdaq ปิดที� 14,095.47 จดุ เพิ�มขึ 6น 69.70 จดุ หรือ +0.50% 

 (-) ท ร ัม ป์ ร อ ด ก าร ไต่สวน ถอ ดถอ น ร อ บ  2 พ ้น ข้อ ก ล่าวห าป ลุก ม็อ บ บุก ส ภา  ส ํานักข่าวซินหัวรายงานว่า วุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติให้อดีต
ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ พน้จากขอ้กล่าวหายุยงปลุกปั� นใหก้ลุ่มผูส้นับสนุนบุกเขา้ไปในอาคารรฐัสภาเมื�อวนัที� 6 ม.ค.  ในการลงมติครั6งนี 6 สมาชิก
วฒุสิภาลงคะแนน 57-43 เสียงวา่นายทรมัป์กระทาํความผิดจรงิ แตค่ะแนนเสียงยงัไม่ถึง 2 ใน 3 เพื�อตดัสินความผิดของนายทรมัป์ได ้ซึ�งในการลงมตนีิ6 มี
สมาชิกวฒุสิภาจากพรรครีพบัลิกนั 7 คนที�ลงคะแนนเสียงสนบัสนนุขอ้กล่าวหารว่มกบัสมาชิกพรรคเดโมแครต 
 

 
                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 15 ก.พ. ทั6งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 ทั6งวนั สหรฐัฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรฐั)   - - 

วนัองัคารที� 16 ก.พ. ทั6งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)   6.2 3.5 

วนัพธุที� 17 ก.พ. ทั6งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 14.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ค.   0.5% 0.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื6นฐานเดือนม.ค.   0.9% -1.4% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.   1.1% -0.7% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื6นฐาน (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 ตวัเลขสตอ็กนํ6ามนัรายสปัดาห ์   - -6.6M 

วนัศกุรที์� 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกพื6นฐานเดือนม.ค.   -2.6% 0.3% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต    57.1 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบรกิาร   46.5 46.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   54.6 54.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.9 45.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   42.3 39.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการบรกิาร   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 6อ (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�มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 12 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


