
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,749 1,733 1,716 

1,777 1,795 1,816 

สรุป  ราคาทองคาํวานนี �ปิดทรงตัวแทบไม่เปลี�ยนแปลง  แมใ้นระหว่างวนั ราคาทองจะดีดตัวขึ �นจากระดับตํ�าสุดในรอบ 2 เดือนครึ�ง  โดยไดปั้จจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร ์และการ
ปรบัตวัลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั  จนราคาแตะระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,789 ดอลลารต์่อออนซใ์นระหว่างการซื �อขายของวานนี �  อยา่งไรก็ดี  เป็นอีกครั�งที�ราคาไมส่ามารถรกัษา
ช่วงบวกไวไ้ด ้ เนื�องจากแรงขายในตลาดทองคาํยังคงอยู่ในระดับสูง  ประกอบกับวานนี �สหรฐัเปิดตัวเลขเศรษฐกิจที�ออกมาดีเกินคาดหลายรายการ  อาทิ  ดัชนีภาวะธุรกิจในภูมิภาคมิด-
แอตแลนติก ที�อยูที่�ระดับ 23.1 ในเดือนก.พ., การอนุญาตก่อสรา้งบา้นดีดตัวขึ �น 10.4% สู่ระดับ 1.881 ลา้นยนูิตในเดือนม.ค. และดชันีราคานาํเขา้พุ่งขึ �น 1.4% เมื�อเทียบรายเดือน ซึ�งเป็นการ
ปรบัตัวขึ �นมากที�สุดนับตั�งแต่เดือนมี.ค.2012 แมต้ัวเลขผูยื้�นขอสวัสดิการว่างงานจะออกมาแย่เกินคาดก็ตาม  สถานการณด์ังกล่าวทาํใหน้ักลงทุนยงัคงคาดการณเ์ชิงบวกต่อการฟื�นตัวของ
เศรษฐกิจโลก  นั�นทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัยงัคงเคลื�อนไหวไม่ไกลจากระดบัสูงสดุในรอบ 1 ปี  ซึ�งส่งผลเชิงลบต่อทองคาํในสินทรพัยที์�ไม่ไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย   
ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองคาํไม่เปลี�ยนแปลง  ก่อนที�เชา้นี �ราคาทองคาํจะรว่งลงต่อจนแตะระดับตํ�าสุดบรเิวณ 1,760ดอลลารต์่อออนซซ์ึ�งเป็นระดับตํ�าสุดในรอบ 7 เดือน  สาํหรบัวันนี �  
ติดตามการเปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต, ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร และยอดขายบา้นมือสองของสหรฐั 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1789.39 1768.40 1775.80 1775.40 -0.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,809.09 27.16 90.58 

MA 50 Days 1,852.90 26.20 90.39 

MA 200 Days 1,858.63 23.67 93.35 

RSI 9 Days 25.47 46.95 50.40 

RSI 14 Days 31.64 50.43 50.57 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,132.89 0.00 

ishare 19,315.48 -179.12 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6262 -0.8410 0.7735 

10 วนั -0.0335 -0.6912 0.4169 

20 วนั -0.2365 -0.7676 0.4758 

50 วนั 0.0490 -0.6952 0.8076 

100 วนั -0.0192 -0.5755 -0.2656 

200 วนั 0.5651 -0.4009 0.0527 

 

 

19 กมุภาพนัธ ์2564 

คําแนะนํา                 หากราคาทดสอบแนวต้านโซน 1,777 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์หากไม่สามารถผ่านได้ให ้แบ่งขายทาํกาํไร แต่ถ ้าผ่านได้ให ้

รอขายบร ิเวณแนวต้าน 1,795 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ข ึ*นไป อย่างไรก็
ตามหากไม่ผ่าน ประเมินแนวร ับท ี/ 1,760-1,749 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

 

ราคาทองคาํเชา้วนันี�สรา้งระดบัต ํ�าสุดใหม่จากวนัก่อนหนา้อย่างตอ่เนื�อง แมจ้ะมีแรงเขา้ซื �อระยะสั�นยงัคงเขา้มาพยุงราคาทองคาํไว ้
ทั�งนี � ทาํใหป้ระเมินแนวรบัระยะสั�นนั�นอยู่ในบริเวณ 1,760-1,749 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาไม่หลุดยังคงมีโอกาสที�ราคาจะ
ทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,777-1,795 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 



 

 

 (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 119.68 จุด ผิดหวังตัวเลขว่างงาน-กงัวลเงนิเฟ้อพ ุง่  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบเมื�อคืนนี� (18 ก.พ.) หลงัสหรฐั
เผยตัวเลขผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานที�สงูเกินคาด ซึ�งบ่งชี �ว่าเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 นอกจากนี� 
ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากหุน้กลุ่มเทคโนโลยีที�รว่งลงอย่างต่อเนื�อง รวมทั�งความกงัวลเกี�ยวกบัตวัเลขเงินเฟ้อที�ส่งสญัญาณพุ่งขึ �นอย่างรวดเรว็ ซึ�ง
อาจผลกัดนัใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยุติการใชน้โยบายผ่อนคลายทางการเงิน  ดัชนีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที� 31,493.34 จดุ ลดลง 
119.68 จดุ หรือ -0.38% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,913.97 จุด ลดลง 17.36 จดุ หรอื -0.44% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,865.36 จุด ลดลง 100.14 
จดุ หรอื -0.72% 

 (+) สหร ัฐเผยตัวเลขเร ิ/มต้นสร ้างบา้นต ํ/ากว่าคาดในเดือนม.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ�มตน้สรา้งบา้นลดลง 6.0% ใน
เดือนม.ค. สู่ระดับ 1.580 ลา้นยูนิต ตํ�ากว่าที�นักวิเคราะหค์าดการณ์ที�ระดับ 1.658 ลา้นยูนิต  เมื�อเทียบรายปี ตัวเลขการเริ�มตน้สรา้งบา้นลดลง 
2.3% ในเดือนม.ค.  ตวัเลขการเริ�มตน้สรา้งบา้นที�ดิ�งลงในเดือนม.ค.ไดร้บัผลกระทบจากการพุ่งขึ �นของราคาไม ้ซึ�งเป็นวสัดกุ่อสรา้งที�สาํคญัในการ
สรา้งบา้น 

 (+) สหร ัฐเผยตัวเลขผู้ยื/นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ ี/แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูยื้�นขอสวสัดิการว่างงาน
ครั�งแรกพุ่งขึ �นสู่ระดบั 861,000 รายในสปัดาหที์�แลว้ ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 1 เดือน และสงูกว่าที�นกัวิเคราะหค์าดการณที์�ระดบั 773,000 ราย 

 (+) ผลการศึกษาชี*โควิด-19 ทาํอายุข ัยเฉลี/ยของชาวอเมร ิก ันลดลงถึง 1 ปี  ผลการศึกษาของศูนยค์วบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) 
ระบุว่า ตัวเลขคาดการณ์อายุขัยเฉลี�ยของชาวอเมริกันลดลงถึง 1 ปีอันเนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ�งถือเป็นการลดลงมากที�สุด
นบัตั�งแต่สงครามโลกครั�งที� 2  ทั�งนี � CDC เปิดเผยว่า ตวัเลขคาดการณอ์ายขุยัเฉลี�ยของชาวอเมรกินัลดลง 1 ปีในช่วงครึ�งแรกของปี 2563 ซึ�งเป็นช่วง
ที�ไวรสัโควิด-19 มีการแพรร่ะบาดอย่างรุนแรง สู่ระดบั 77.8 ปี โดยลดลงจาก 78.8 ปีในปี 2562  ส่วนตวัเลขคาดการณอ์ายขุยัเฉลี�ยของชาวอเมรกินั
เชื �อสายแอฟริกนัลดลง 2.7 ปี สู่ระดบั 72 ปี ซึ�งเป็นการลดลงมากที�สุดนบัตั�งแต่ปี 2562 ขณะที�ตวัเลขคาดการณอ์ายขุยัเฉลี�ยของชาวอเมรกิันเชื �อ
สายฮิสแปนิกลดลง 1.9 ปี สู่ระดบั 79.9 ปี ซึ�งเป็นการลดลงมากที�สดุเป็นอนัดบั 2 นบัตั�งแต่เริ�มมีการรวบรวมขอ้มลูดงักล่าว 

 (+) ดอลลอ์ ่อนค่า กังวลตัวเลขว่างงานสหรัฐสูงเกินคาด   ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (18 ก.พ.) หลงัจากสหรฐัเปิดเผยตวัเลขการว่างงานที�สงูกว่าคาด ซึ�งสรา้งความผิดหวงัต่อตลาดที�คาดการณว่์าเศรษฐกิจ
จะฟื�นตวัขึ �น หลงัไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกลุ
เงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.39% สู่ระดับ 90.5966 เมื�อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับเงินเยน ที�ระดับ 105.68 เยน จาก
ระดบั 105.91 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรงักส์วิส ที�ระดบั 0.8964 ฟรงัก ์จากระดบั 0.8991 ฟรงัก ์นอกจากนี� ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื�อ
เทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที�ระดบั 1.2681 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2699 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที�ระดบั 
1.2085 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2036 ดอลลาร ์ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 1.3974 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3860 ดอลลาร ์และดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 0.7766 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7749 ดอลลารส์หรฐั3 

 (-) สหร ัฐเผยดัชนีราคานําเข ้าพ ุ่งสูงสุดรอบเกือบ 9 ปีใน เดือนม.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยในวันนี �ว่า ดัชนีราคานาํเขา้ดีดตัวขึ �น
มากกว่าคาดในเดือนม.ค. โดยพุ่งขึ �น 1.4% เมื�อเทียบรายเดือน ซึ�งเป็นการปรบัตัวขึ �นมากที�สุดนับตั�งแต่เดือนมี.ค.2555 หลังจาเพิ�มขึ �น 1.0% ใน
เดือนธ.ค.  นกัวิเคราะหค์าดการณก่์อนหนา้นี �ว่าดชันีราคานาํเขา้เพิ�มขึ �น 1.0% ในเดือนม.ค. 

 (-) เฟดฟิลาเดลเฟียเผยดัชนีภาวะธุรกจิมิด-แอตแลนติกร ่วงลงในเดอืนก.พ.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย เปิดเผยดชันีภาวะ
ธุรกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติก ร่วงลงสู่ระดับ 23.1 ในเดือนก.พ. จากระดับ 26.5 ในเดือนม.ค.  การปรบัตัวลงของดชันีไดร้บัผลกระทบจากการ
ชะลอตวัของคาํสั�งซื �อใหม่ ขณะที�นกัลงทนุลดความเชื�อมั�นต่อแนวโนม้เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนขา้งหนา้  อย่างไรก็ดี ดชันียงัคงอยู่เหนือระดบั 0 ซึ�ง
บง่ชี �ว่า ภาคธุรกิจในภมิูภาคมิด-แอตแลนติกยงัคงมีการขยายตวั 

 

                         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)   12.1** 3.5 

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

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

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนม.ค.   5.9%** -1.4% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.   5.3%** -0.7% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.   1.2%** 0.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนม.ค.   1.3%** 0.3% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนม.ค.   75.9%** 74.5% 

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

 
22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.   0.6%** 0.5% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   84** 83 

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

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.พ.   23.1** 26.5 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   861K** 793K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน ก.พ.   1.88M** 1.70M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือน ก.พ.   1.58M** 1.67M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -7.3M** -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 ้

 
 


