
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,784 1,764 1,746 

1,803 1,821 1,839 

สรุป ราคาทองคาํวานนี �ปิดดิ�งลง ��.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ แมร้ะหว่างวันจะมีแรงซื �อหนุนใหร้าคาทองคาํปรบัตัวขึ �นไปทดสอบระดับสูงสดุบรเิวณ -,/�� ดอลลารต์่อออนซ ์ แต่ราคาทองคาํไม่
สามารถรกัษาช่วงบวกไวไ้ด ้ และเริ�มปรบัตัวลดลงจากแรงขายทางเทคนิคหลงัจากราคาทองคาํหลดุกรอบสามเหลี�ยมชายธง  ก่อนที�ราคาทองคาํจะปรบัตัวลงแรงหลังจากการเปิดเผยดชันีภาค
การผลิต (Empire State Index) ของสหรฐัที�ปรบัตวัขึ �นเกินคาดสู่ระดบั 12.1 ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นระดบัสงูที�สดุนบัตั�งแต่เดือนก.ค.ปีที�แลว้ และสงูกว่าที�นกัวิเคราะหค์าดการณที์�ระดบั 5.9  ปัจจัย
ดงักล่าวหนนุใหส้กลุเงินดอลลารแ์ข็งค่าขึ �น N.�O% แตะที� ON.�Q� เมื�อคืนนี �จนกดดันใหร้าคาทองคาํปรบัตวัลดลงต่อจนหลดุแนวรบัจิตวิทยาบรเิวณ -,/NN ดอลลารต์่อออนซ ์ นั�นทาํใหเ้กิดแรง
ขายทางเทคนิคอีกระลอก  ส่งผลใหร้าคาทองคาํรว่งลงแตะระดบัตํ�าสดุบรเิวณ -,R/O.QQ ดอลลารต์่อออนซ ์ แมจ้ะมีแรงซื �อเขา้มาพยงุราคาทองคาํใหเ้กิดการดีดตวักลบัมาเคลื�อนไหวเหนือ -,/NN 
ดอลลารต์่อออนซอี์กครั�ง  แต่โดยรวมแลว้ยงัมีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาเป็นระยะ  ขณะที�นกัลงทนุยงัคงเปิดรบัความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง  สะทอ้นจากดชันีดาวโจนสที์�ปิดเพิ�มขึ �น �Q.�� จดุ หรอื 
+0.20% นาํโดยการพุ่งขึ �นของหุน้กลุม่พลงังานและกลุม่ธนาคาร รวมทั�งความหวงัที�วา่ สภาคองเกรสสหรฐัจะอนมุตัิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน -.O ลา้นลา้นดอลลาร ์ จึงเป็นปัจจยับั�นทอน
ความตอ้งการลงทนุทองคาํในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยัเพิ�มเตมิ  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -5.54 ตนั  สาํหรบัวนันี �จบัตาการเปิดเผยยอดคา้ปลีก, ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI), อตัราการใช้
กาํลงัการผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรม และรายงานการประชมุเฟดประจาํเดือนม.ค. 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1826.42 1789.44 1818.46 1793.90 -23.56 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,816.90 27.10 90.69 

MA 50 Days 1,855.80 26.08 90.39 

MA 200 Days 1,858.35 23.56 93.45 

RSI 9 Days 31.43 55.31 52.52 

RSI 14 Days 36.10 55.43 51.68 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,136.68 -5.54 

ishare 19,552.37 2.88 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.3806 -0.6908 0.5272 

10 วนั 0.3309 -0.0433 0.4173 

20 วนั -0.3096 -0.7067 0.5240 

50 วนั 0.1936 -0.5580 0.8100 

100 วนั 0.0394 -0.5363 -0.2783 

200 วนั 0.6236 -0.3326 0.1218 
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คําแนะนํา                ระยะสั	น ราคาอ าจฟื	 นตัวข ึ	น ไปทดสอบแนว
ต้านโซนที�  �,803-1,&'� ดอลลารต์ ่อออนซ  ์แต่หากราคา
ยืน ไม่ได้อ าจเกิดแ ร งข ายท ําก ําไร ร ะยะสั	น อ อ กม า เมื�อ
ราคาทองคําอ่อ นตัวลงจะมีแ นวร ับบร ิเวณ �,784-1,567 
ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

หลงัจากราคาทิ �งตวัลงอาจเห็น การฟื�นตวัขึ �นช่วงสั�นของราคา  แตห่ากราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือโซน -,803-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ์
ได ้แสดงว่าแรงขายยงัคงแข็งแกรง่อาจทาํใหเ้กิดการออ่นตวัลง โดยประเมินแนวรบับริเวณที� -,784-1,764 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แต่หากสามารถ
ยืนเหนือโซนแนวรบัดงักลา่วไดก็้จะเห็นการดีดตวัขึ �นอีกครั�ง 
 



 

 

 (+) เกาหลีเหนือพยายามขโมยข้อมูลวัคซ ีนของไฟเซอร  ์ หน่วยข่าวกรองเกาหลีใตเ้ปิดเผยในวนันี�ว่า เกาหลีเหนือพยายามเจาะระบบคอมพิวเตอร์
ของไฟเซอร ์บริษัทผูผ้ลิตยารายใหญ่ของสหรฐั เพื�อขโมยขอ้มูลเกี�ยวกบัวคัซีนป้องกันโรคโควิด--O รวมถึงเทคโนโลยีการรกัษา  National Intelligence 
Service (NIS) หรือหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต ้รายงานในระหว่างการประชุมสภาซึ�งไม่เปิดใหสื้�อมวลชนเขา้ร่วมรบัฟังว่า ตวัเลขเฉลี�ยรายวนัของการ
โจมตีทางไซเบอรใ์นเกาหลีเหนือเพิ�มขึ �น ��% เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที�แลว้ เป็นประมาณ -.�/ ลา้นรายการ ซึ�งส่วนใหญ่ไม่ประสบความสาํเร็จ  
สาํนักข่าวยอนฮัปรายงานว่า นายฮา แท-คึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชาชน ซึ�งเป็นพรรคฝ่ายคา้นหลักของเกาหลีใต ้เปิดเผยกับ
ผูสื้�อข่าวหลงัเสร็จสิ �นการประชมุดงักล่าว  อย่างไรก็ตาม หลงัจากที�ตกเป็นข่าว NIS ปฏิเสธว่าทางหน่วยงานไม่ไดร้ะบุชื�อบรษัิทยาแตอ่ย่างใด พรอ้มทั�งต่อ
วา่นายฮาที�ออกมาใหข้่าวดงักล่าว 

 (+) จีนเล็งระงับส่งออกแร่หายาก จับตาผลกระทบต่อกลาโหมสหรัฐ  หนงัสือพิมพไ์ฟแนนเชียลไทมสร์ายงานว่า จีนกาํลงัสาํรวจว่า การจาํกดัการ
ส่งออกแร่หายาก จะสามารถสรา้งความเสียหายต่อผูร้บัเหมาของกระทรวงกลาโหมสหรฐัไดห้รือไม่  ผูบ้รหิารในอุตสาหกรรมแรห่ายากระบุว่า เจา้หนา้ที�
ของรฐัไดส้อบถามพวกเขาว่า บริษัทในสหรฐัและยุโรปจะไดร้บัผลกระทบเพียงใด หากจีนดาํเนินการจาํกดัการส่งออกแร่หายากในระหว่างที�มีขอ้พิพาท
ระหวา่งสองประเทศ  ความเคลื�อนไหวดงักล่าวทาํใหแ้ร่หายากที�ใชง้านในทกุผลิตภณัฑต์ั�งแตส่มารท์โฟนไปจนถงึเครื�องบินรบนั�น ไดร้บัความสนใจอีกครั�ง 
และเคยเป็นประเด็นสาํคญัในความสมัพนัธท์างการคา้ที�ย ํ�าแย่ลงระหว่างจีนและสหรฐั  รายงานระบุว่า จีนควบคมุผลผลิตแร่หายากส่วนใหญ่ที�ขุดไดท้ั�ว
โลก และควบคมุอุตสาหกรรมการแปรรูป ซึ�งจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมของสหรฐัอเมริกาแทบไม่เหลือช่องทางที�จะจดัหาแรห่ายากภายในระยะสั�นไดท้นัที หาก
มีการควบคมุเกิดขึ �น 

 (-) เฟดนิวยอรก์เผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน   ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ รายงานในวนันี�ว่า ดชันีภาค
การผลิต (Empire State Index) ปรบัตวัขึ �น /.� จุด แตะระดบั -�.- ในเดือนก.พ. ซึ�งเป็นระดับสูงที�สุดนับตั�งแต่เดือนก.ค.ปีที�แล้ว ขณะที�นักวิเคราะห์
คาดการณที์�ระดบั �.O  ดชันีที�อยู่เหนือระดบั N บง่ชี �ถึงการขยายตวัของภาคการผลิตในนิวยอรก์ โดยดชันีมีค่าเป็นบวกติดต่อกนัเป็นเดือนที� / โดยไดแ้รง
หนนุจากการเพิ�มขึ �นของคาํสั�งซื �อใหม่ ขณะที�ภาคธุรกิจยงัคงมีความเชื�อมั�นเพิ�มขึ �น 

 (-) ดอลลแ์ข ็งค่าขานรับดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพ ุ่งสูงสุดรอบ 5 เดือน   ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (-� ก.พ.) หลังจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์เปิดเผยดชันีภาคการผลิตพุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบ R 
เดือน รายงานการประชมุประจาํเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เพื�อจบัสญัญาณเกี�ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบี �ยของเฟดในอนาคต  ดชันีดอลลาร ์
ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั � สกุลในตะกรา้เงิน เพิ�มขึ �น N.-O% แตะที� ON.��-O. เมื�อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัแข็ง
ค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั -N�./O เยน จากระดบั -N�.�� เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกับฟรงักส์วิส ที�ระดบั N./O-/ ฟรงัก ์จากระดบั N./ON� ฟรงัก ์
นอกจากนี� ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที�ระดบั -.��RO ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั -.���� ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนคา่ลง
เมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที�ระดบั -.�--� ดอลลาร ์จากระดบั -.�-�N ดอลลาร ์ขณะที�เงินปอนดแ์ข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั -.�O-N ดอลลาร ์จากระดบั 
-.�ONR ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั N.RR�� ดอลลารส์หรฐั จากระดบั N.RR/Q ดอลลารส์หรฐั 

 (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 67.DE จุด ร ับแรงซ ื	อห ุ้นแบงก-์พลังงาน   ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื�อคืนนี� (-� ก.พ.) โดยไดแ้รงหนนุจากการพุ่ง
ขึ �นของหุน้กลุ่มพลงังานและกลุ่มธนาคาร รวมทั�งความหวงัที�ว่า สภาคองเกรสสหรฐัจะอนุมตัิมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน -.O ลา้นลา้นดอลลารที์�
นาํเสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบเนื�องจากคาํสั�งขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ด
ที� �-,���.R� จุด เพิ�มขึ �น �Q.�� จุด หรือ +N.�N%, ดชันี S&P�NN ปิดที� �,O��.�O จุด ลดลง �.�Q จุด หรือ -N.N�% และดชันี Nasdaq ปิดที� -Q,NQR.�N 
จดุ ลดลง QR.OR จดุ หรือ -0.34% 

 (+/-) บิตคอยนท์ะลุหลัก EG,GGG ดอลลารเ์ป็นคร ั	งแรก ก่อนถูกเทขายทาํกาํไรหลังจากนั	น   สกุลเงินบติคอยนพ์ุ่งขึ �นทะลุหลกั �N,NNN ดอลลารเ์ป็น
ครั�งแรกวนันี�เมื�อเวลาประมาณ -O.�N น. ตามเวลาไทย ทาํสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ที� �N,�/Q./� ดอลลาร ์หรือประมาณ -,�-�,NNN บาท ก่อนที�จะ
แผ่วลงเล็กนอ้ยเนื�องจากนกัลงทนุไดเ้ทขายเพื�อทาํกาํไร  ณ เวลา ��.-- น. ตามเวลาไทย บิตคอยนเ์พิ�มขึ �น �.�Q% เมื�อเทียบกับ �Q ชั�วโมงก่อนหนา้ สู่
ระดบั QO,�/N.NR ดอลลาร ์ในการซื �อขายบนแพลตฟอรม์ของ CoinDesk  บติคอยนมี์มลูคา่เพิ�มขึ �นกวา่ ��% แลว้ในปีนี�   

                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธรุกิจออนไลน,์ 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)   12.1** 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 ้

 
 


