
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,805 1,784 1,764 

1,839 1,855 1,875 

สรุป ราคาทองคาํวานนี�ปิดปรบัตวัลดลง �.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ ทา่มกลางปรมิาณการซื �อขายในตลาดทองคาํที"เบาบางกว่าปกต ิ เนื"องจากตลาดทองคาํจีนยงัคงปิดทาํการในเทศกาล
ตรุษจีน  ขณะที"ตลาดเงิน  ตลาดทนุ  และตลาดโลหะมีคา่ของสหรฐัปิดทาํการเช่นกนัเนื"องในวนัประธานาธิบดีสหรฐั  สง่ผลใหร้าคาทองคาํแกว่งตวัในกรอบ 2,45�.6�-2,42�.68 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์ ทั�งนี�  การปรบัตวัขึ �นของราคาทองคาํวานนี�ยงัคงเป็นไปอย่างจาํกัด  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณ์ที"ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื� นตวัขึ �นอย่างรวดเร็วหลงัยอดผูต้ิดเชื�อ 
COVID-19 ที"ชะลอตวัลงอย่างชดัเจนในหลายประเทศ  โดยเฉพาะสหรฐัที"รายงานยอดผูต้ดิเชื �อ COVID-26 รายใหม่ ��,GG� รายในวนัอาทติย ์ ซึ"งเป็นจาํนวนรายวนัที"ต ํ"าที"สดุนบัตั�งแต่
วนัที" 5� ต.ค. ขณะที"การฉีดวคัซีนตา้น COVID-19 ก็มีความคืบหนา้เช่นกนั  ซึ"งเป็นปัจจยักระตุน้เรงซื �อสนิทรพัยเ์สี"ยง  สง่ผลใหว้านนี�ดชันีนิกเกอิทาํสถิตปิิดเหนือ 30,888จดุ ในรอบ G8ปี  
สว่นตลาดหุน้ยโุรปปิดบวกที"ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 2 ปีจงึเป็นปัจจยับั"นทอนแรงซื �อทองคาํในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั  อย่างไรก็ดี  การปรบัตวัลดลงของราคาทองคาํก็ยงัไม่มากเช่นกัน  
เนื"องจากดชันีดอลลารย์งัคงเคลื"อนไหวในแดนลบดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองคาํไม่เปลี"ยนแปลง  สาํหรบัวนันี�ตดิตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)ของ
สหรฐั  และถอ้ยแถลงของนางมิเชล โบวแ์มน หนึ"งในคณะผูว้่าการธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)เพื"อหาสญัญาณบ่งชี�การดาํเนินนโยบายการเงินของเฟดในอนาคต 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1826.97 1815.90 1821.40 1817.46 -5.67 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,824.08 27.12 90.70 

MA 50 Days 1,857.35 26.03 90.39 

MA 200 Days 1,858.12 23.51 93.50 

RSI 9 Days 44.23 62.33 40.08 

RSI 14 Days 44.38 59.66 44.61 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,142.22 0.00 

ishare 19,549.49 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.5851 -0.6994 -0.4283 

10 วนั 0.3506 0.0072 0.5197 

20 วนั -0.2636 -0.6185 0.5963 

50 วนั 0.2351 -0.5400 0.8078 

100 วนั 0.0693 -0.5203 -0.2800 

200 วนั 0.6492 -0.3062 0.1561 
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คําแนะนํา                ร าคาอ ยู่ใน ช่วงการ พักฐาน  โดยเน้น การ เก็ง

กําไร ร ะยะสั�น  หากร าคายืน เหนือ โซ นแ นวรับแ ร กบร ิเวณ 
1,808-1,805 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ ทาํให ้ราคายังคงมีโอกาส
ขยับข ึ�นเพ ื3อทดสอบแนวต้านบร ิเวณ 4,830-1,839 ดอลลาร ์
ต่อออนซ ์

 

ราคาทองคาํพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตวั ทั�งนี � หากราคายืนเหนือโซน 2,808-1,48� ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้ห็นการดีดตวัขึ �น
เพื"อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 2,830-1,4G6 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่หากยงัไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการยอ่ตวัของ
ราคาลงเพื"อสรา้งฐานราคาอีกครั�ง 
 



 

 

 (+)  อ ังกฤษพบผู้ต ิดเช ื �อ โควิดรายใหม่เพ ิ3มเฉ ียดหมื3น  ตายทะลุ 117,000 ราย  หน่วยงานดา้นสาธารณสุขขององักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 
ชั"วโมงที"ผ่านมา พบผูติ้ดเชื �อไวรสัโควิด-19 รายใหม่จาํนวน 9,765 ราย ส่งผลใหจ้าํนวนผูติ้ดเชื �อสะสม ณ ขณะนี�อยู่ที" 4,047,843 ราย  ส่วนผูเ้สียชีวิต
รายใหม่มีจาํนวน 230 ราย ทาํใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตเพิ"มขึ �นเป็น 117,396 ราย 

 (+) จีน เผยอุตสาหกรรมทองคาํปี 63 มีเสถียรภาพ คาดเติบโตต่อเนื3องปีนี �  กระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ของจีน 
เปิดเผยว่า อตุสาหกรรมทองคาํในประเทศจีนในปี 2563 ยงัคงมีเสถียรภาพ โดยมีรายไดที้"เติบโตอย่างแข็งแกรง่และมีโครงสรา้งดา้นอตุสาหกรรมที"
เหมาะสม  ทั�งนี � รายไดจ้ากการซื �อขายทองคาํในตลาด Shanghai Gold Exchange ปี 2563 ปรบัตวัขึ �น 4.9% เมื"อเทียบเป็นรายปี แตะที" 22.55 ลา้น
ลา้นหยวน (ประมาณ 3.5 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั) ขณะที"รายไดใ้นตลาด Shanghai Futures Exchange พุ่งขึ �น 38.3% แตะที" 41.47 ลา้นลา้นหยวน  
สาํหรบัในปี 2554 นี � MIIT คาดการณว่์า  อตุสาหกรรมทองคาํจะยงัคงมีเสถียรภาพ และคาดว่าจะมีการควบรวมกิจการและซื �อกิจการในอตุสาหกรรม
ทองคาํกนัมากขึ �น นอกจากนี� คาดว่าอตุสาหกรรมทองคาํของจีนจะใหค้วามรว่มมือกบัประเทศอื"นๆในตลาดโลก เพื"อยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรม
ทองคาํใหแ้ข็งแกร่งยิ"งขึ �น  อย่างไรก็ดี สมาคมทองคาํจีน (CGA) ระบุว่า ปริมาณการใชท้องคาํของจีนในปี 2563 ร่วงลง 18.13% เมื"อเทียบรายปี สู่
ระดบั 820.98 ตนั เนื"องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกบัยอดขายเครื"องประดบัทองคาํ ส่วนการผลิตทองคาํของจีนลดลง 3.91% 
สู่ระดบั 365.34 ตนั 

 (-) WHO อนุมัต ิใช ้วัคซ ีนต้านโควิดของ "แอสตร ้าเซนเนก้า" ในกรณีฉุกเฉ ินแล้ว  องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ประกาศขึ �นบญัชีวคัซีนตา้น
ไวรสัโควิด-19 ของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้และมหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์ สาํหรบัใชใ้นกรณีฉกุเฉิน ซึ"งจะช่วยเปิดทางใหก้ลุ่มประเทศที"กาํลงัพฒันา
สามารถเขา้ถึงวคัซีนราคาที"ค่อนขา้งถกูได ้ นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้าํนวยการใหญ่ของ WHO กล่าวในแถลงการณว่์า "ขณะนี�เรา
พรอ้มที"จะแจกจ่ายวัคซีนไดอ้ย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี เรายังจาํเป็นตอ้งเร่งการผลิต และเราขอเรียกรอ้งใหบ้รรดาผูพ้ัฒนาวัคซีนตา้นโควิด-19 ยื"น
เอกสารใหก้ับ WHO ไดท้าํการทบทวน ในช่วงเวลาเดียวกนักับที"พวกท่านยื"นต่อหน่วยงานฝ่ายกาํกับดูแลในกลุ่มประเทศที"มีรายไดสู้ง"  ทั�งนี � การ
ทบทวนของ WHO พบว่า วคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดที"จาํเป็นในดา้นความปลอดภยั และผลประโยชนด์า้นประสิทธิภาพ
ของวคัซนีดงักล่าวก็มีมากกว่าความเสี"ยง 

 (-) อ ิสราเอลเผยผลวิจยัช ี �วัคซนีไฟเซอรล์ดอาการป่วยโควิดได้ถงึ 94%  คลาลิท (Clalit) ซึ"งเป็นผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพที"ใหญ่ที"สดุของอิสราเอล 
เปิดเผยผลการวิจัยศึกษาผูป่้วยติดเชื �อโควิด-19 ที"ไดร้บัวัคซีนของบริษัทไฟเซอร/์ไบโอเอ็นเทค โดยพบว่า ผูป่้วยจาํนวน 600,000 คนที"ไดร้บัวคัซีน
จาํนวน 2 โดส มีอาการป่วยลดลงถึง 94%  ทั�งนี � ขอ้มลูดงักล่าวไดจ้ากการทดลองวคัซนีกบัผูป่้วยที"เขา้ร่วมโครงการจาํนวน 1.2 ลา้นคน โดยแบง่เป็น
กลุ่มคนที"ฉีดวคัซนีแลว้ 600,000 คน และกลุ่มที"ยงัไม่ไดฉี้ดวคัซนี 600,000 คน โดยการทดลองครั�งนี �ถือเป็นครั�งใหญ่ที"สดุนบัตั�งแต่เกิดการแพรร่ะบาด
ในอิสราเอล  นายแรน บาลิเคอร ์ประธานเจา้หนา้ที"บริหารดา้นนวตักรรมของคลาลิทกล่าวว่า ผลการทดลองดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่า วคัซีนของไฟ
เซอรมี์ประสิทธิภาพอย่างมากหลังจากไดร้บั 2 โดส  อิสราเอลถือเป็นประเทศที"มีการฉีดวัคซีนใหก้ับประชากรสูงที"สุดเมื"อเทียบอัตราส่วนของ
ประชากร โดยผู้ที"ไดร้ับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีจาํนวนมากกว่า 3.39 ล้านราย หรือ 36.5% ของประชากรทั�งประเทศจาํนวนราว 9.3 ลา้นคน 
นบัตั�งแต่เริ"มโครงการฉีดวคัซนีในวนัที" 20 ธ.ค.2563 

 (-) ห ุน้ยุโรปปิดบวก ร ับความหวังเศรษฐกิจโลกฟื� นตัว  ตลาดหุน้ยโุรปปิดบวกเมื"อคืนนี� (15 ก.พ.) ที"ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 1 ปี โดยไดแ้รงหนนุ
จากการคาดการณ์ที"ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื�นตัวขึ �นอย่างรวดเร็วหลังถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที"ผ่านมา  ดัชนี 
Stoxx Europe 600 ปิดตลาดที"ระดับ 419.47 จุด เพิ"มขึ �น 5.47 จุด หรือ +1.32%  ดัชนี CAC 40 ปิดที"  5,786.25 จุด เพิ"มขึ �น 82.58 จุด หรือ 
+1.45%, ดัชนี DAX ปิดที"  14,109.48 จุด เพิ"มขึ �น 59.59 จุด หรือ +0.42% และดัชนี FTSE 100 ปิดที"  6,756.11 จุด เพิ"มขึ �น 166.32 จุด หรือ 
+2.52% 

 (+/-) ตลาดหุน้สหร ัฐปิดทาํการวันนี� เนื3องในวันประธานาธ ิบดี  ตลาดหุน้สหรฐัปิดทาํการในวนันี � (15 ก.พ.) เนื"องในวนัประธานาธิบดีสหรฐั โดย
ตลาดจะกลบัมาเปิดทาํการซื �อขายอีกครั�งในวนัองัคารที" 16 ก.พ.  นอกจากนี� ตลาดนํ�ามนั ตลาดทองคาํ ตลาดปรวิรรตเงินตรา ตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์
CBOT และตลาดทองแดงของสหรฐัก็ปิดทาํการในวนันี �เช่นกนั 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั�งก่อน 

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"มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที" 12 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ"งอาจมีการเปลี"ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 


