
  

                         ระหว่างวันหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,830-
1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเหน็การอ่อนตัวลง แต่หากสามารถยืนเหนือ
แนวรับ 1,808-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อย่างแข็งแกร่ง จะเหน็แรงซื )อ
เก็งกําไรกลับเข้ามาอีกครั)ง โดยหากราคาดีดตัวขึ )นผ่านโซนแนวต้านแรก
ได้มีโอกาสปรับตัวทดสอบบริเวณแนวต้าน 1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

15 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยวา่ ชาวอเมริกนัราว 38.29 ล้านคนได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 และกระจายวคัซีนไปแล้ว 
70 ล้านโดส ขณะที6จํานวนผู้ติดเชื :อโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐเริ6มลดลงหลงัจากการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคเพิ6มมากขึ :น ความคืบหน้าดงักล่าวกระตุ้นให้เม็ดเงิน
ลงทนุไหลออกจากทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําได้รับแรงหนนุพยุงไว้ในฐานะสินทรัพย์ที6ป้องกนัเงินเฟ้อ หลงัจากนางเจเน็ต 
เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐเรียกร้องให้บรรดารัฐมนตรีคลงัของกลุ่ม G7 ให้การสนบัสนนุด้านการคลงัมากขึ :น เพื6อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื:นตวัจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ซึ6งนกัลงทนุจบัตา การประชมุสดุยอดผู้ นํา G7 ประกอบด้วย องักฤษ, แคนาดา, ฝรั6งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ญี6ปุ่ น และสหรัฐ  ซึ6งจะจดัขึ :นในวนั
ศกุร์ ที6 19 ก.พ. สําหรับคืนนี : ปริมาณการซื :อขายทองคําอาจเบาบางลง ในช่วงตลาดสหรัฐ เนื6องจากตลาดเงิน ตลาดทนุของสหรัฐปิดทําการในวนั Presidents' 
Day ทั :งนี : หลังจากราคาพยายามทดสอบแนวต้านโซน 1,830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ยงัไม่สามารถผ่านได้ จึงเกิดแรงขายทํากําไรออกมา  เบื :องต้นหาก
ราคาไม่สามารถยืนเหนือบริเวณดงักล่าวได้ ต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไรระยะสั :นเช่นเดมิ โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,808-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
ตารางที9 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15/02/2564 15:37 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,823.13 1,818.83 -4.30 -0.24 

Spot Silver ($) 27.31 27.52 0.21 0.77 

เงนิบาท (฿/$) 29.87 29.87 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,850 25,750 -100.00 -0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 62.43 63.45 1.02 1.63 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.43 90.27 -0.16 -0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.2112  1.2139  0.0027  0.2200  

  ที9มา : Aspen 

ที9มา : Aspen 

 

 1,805  1,784  1,764 

 1,839  1,855  1,875 

 

 



 

 

• (+) ดอลลาร์ถูกสกัดจากความไม่แน่ใจระดับการฟื)นตัวของสหรัฐ, บิตคอยน์ลงจากสถิติสูงสุด  ดอลลาร์เริ6มต้นสปัดาห์โดยอยู่ใกล้ระดบัตํ6าสุด
รอบ 2 สปัดาห์ในวนันี : ขณะที6เทรดเดอร์ไม่แน่ใจว่า การฟื:นตวัจากโควิด-19 ในสหรัฐจะเร็วอย่างที6คาดหรือไม่ บิตคอยน์ยงัคงผนัผวน โดยอ่อนลงตํ6าถึง 
45,914.75 ดอลลาร์ในช่วง 1 วนัหลงัจากที6พุ่งทําสถิติสูงสุดที6 49,714.66 ดอลลาร์ บิตคอยน์ทะยานขึ :น 25% ในสปัดาห์ที6ผ่านมา โดยได้รับแรงผลกัดนั
จากการสนบัสนนุของ Tesla และ BNY Mellon ดชันีดอลลาร์ปรับลง 0.1% มาที6 90.336 ใกล้กบัระดบัตํ6าสุดของสปัดาห์ที6แล้วที6 90.249 ซึ6งเป็นระดบั
ตํ6าสดุนบัตั :งแตว่นัที6 27 ม.ค. ดชันีแตะระดบัสงูสดุรอบ 2 เดือนที6 91.6 ในวนัที6 5 ก.พ.จากความหวงัที6ว่า การฟื:นตวัของสหรัฐจะแซงหน้าประเทศรายใหญ่
อื6นๆ แตน่บัตั :งแตน่ั :นปรับลงท่ามกลางข้อมลูการจ้างงานที6น่าผิดหวงั นกัวิเคราะห์กล่าวว่า “ขณะนี :ตลาดรอดหูลกัฐานจริงที6ว่า เศรษฐกิจสหรัฐปรับตวัได้
โดดเดน่” “ข้อมลูเศรษฐกิจจําเป็นต้องปรับตวัดีขึ :น” เขากล่าว 

• (-) "อ็อกซ์ฟอร์ด"เตรียมทดสอบการตอบสนองต่อวัคซีนโควิด-19 ในเด็กเป็นครั)งแรก  มหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดเริ6มการศกึษาเพื6อประเมินความ
ปลอดภยัและการตอบสนองด้านภมูิคุ้มกนัของวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ที6ทางมหาวิทยาลยัพฒันาร่วมกบับริษัท AstraZeneca Plc ในเด็กเป็นครั :งแรก การ
ทดลองระยะกลางครั :งใหม่ดงักล่าวจะตดัสินวา่ วคัซีนชนิดนี :มีประสิทธิภาพตอ่ผู้ ที6มีอายรุะหวา่ง 6 - 17 ปีหรือไม่ มหาวทิยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดระบุว่า จะมีการ
ใช้อาสาสมคัรประมาณ 300 คน และคาดว่าจะฉีดวคัซีนครั :งแรกในเดือนนี : วคัซีนชนิดใช้ 2 โดสของมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดและบริษัท AstraZeneca 
ได้รับการชื6นชมวา่ เป็น “วคัซีนสําหรับโลก” เพราะราคาถกูและกระจายง่ายกวา่วคัซีนของคูแ่ข่งบางราย 

• (-) สหรัฐฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ปชช.กว่า 50 ล้านคนในเวลา 2 เดือน สหรัฐฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกว่า 50 ล้านคนใน
เวลา 2 เดือนนบัตั :งแตเ่ปิดตวัวคัซีน  Bloomberg Vaccine Tracker ซึ6งตดิตามการฉีดวคัซีนระบวุา่ การฉีดวคัซีน 50.1 ล้านโดสในสหรัฐคิดเป็น 30% ของ
วคัซีน 168 ล้านโดสที6ฉีดให้แก่ประชาชนใน 77 ประเทศจนถึงขณะนี : ในองักฤษซึ6งมีความคืบหน้ามากที6สุดเช่นเดียวกบัสหรัฐ ในการฉีดวคัซีนในกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ นายแมตต์ แฮนค็อก รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษระบุว่า เขาคาดว่า โควิด-19 จะกลายเป็นโรคที6รักษาได้ที6ประชาชนจะ
สามารถ "ใช้ชีวติร่วมด้วยได้ เช่นเดียวกบัไข้หวดัใหญ่" ภายในสิ :นปีนี :  

• (-) ดัชนีนิกเกอิปิดเหนือระดับ 30,000 เป็นครั)งแรกในรอบกว่า 3 ทศวรรษจากความหวังเรื9องการฟื)นตัวด้านผลประกอบการ, การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ  หุ้นญี6ปุ่ นทะยานขึ :นในวนันี :สู่ปิดที6ระดบัสูงสุดในรอบกว่า 30 ปีจากการคาดการณ์ถึงการฟื:นตวัในผลประกอบการบริษัทและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทั :งนี : ดชันีนิกเกอิปิดบวก 1.91% มาที6 30,084.15 ในวนันี : โดยหวนคืนสู่ระดบัสําคญัทางจิตวิทยา 30,000 เป็นครั :งแรกนบัตั :งแต่เดือนส.ค.ปี 
1990 หุ้นกลุ่มพลงังาน, การดแูลสุขภาพและอุตสาหกรรมนําการปรับขึ :น ขณะที6 ดชันี TOPIX ปรับขึ :น 1.04% มาที6 1,953.94 สู่ระดบัปิดสูงสุดนบัตั :งแต่
เดือนมิ.ย.ปี 1991  หุ้นบริษัทที6รายงานผลประกอบกอบการเชิงบวก ปรับตวัขึ :น เนื6องจากนกัลงทนุเดิมพนัอย่างต่อเนื6องต่อกลุ่มที6คาดว่าจะทําผลงานดี
ขณะที6เศรษฐกิจโลกฟื:นตวัจากการระบาดของโควดิ-19 คาดวา่ ญี6ปุ่ นจะเริ6มฉีดวคัซีนแก่ประชาชนในสปัดาห์นี : ซึ6งสนบัสนนุราคาหุ้นเช่นเดียวกนั อย่างไรก็
ตาม หุ้นญี6ปุ่ นปรับขึ :น 8% ในเดือนนี :และนกัลงทนุบางส่วนเตือนวา่ตลาดอาจร้อนแรงเกินไป  

• (-) อินเดียจ่อขึ )นแท่นโรงงานวัคซีนโควิดเบอร์สองของโลกรองจากสหรัฐ  นกัวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่า อินเดียน่าจะกลายเป็นประเทศที6มี
การผลิตวคัซีนต้านโควดิ-19 มากที6สดุเป็นอนัดบัสองของโลก รองจากสหรัฐเท่านั :น เพราะอินเดียมีความสามารถในการผลิตสูงมากจนเพียงพอต่อความ
ต้องการของทั :งอินเดียและประเทศอื6นๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นวคัซีนและผลิตเอง หรือรับจ้างผลิตให้กับบริษัทต่างชาติ  นกัวิเคราะห์จากเจพีมอร์แกน 
ระบุในรายงานฉบบัหนึ6งว่า วคัซีนส่วนใหญ่ที6ใช้กนัทั6วโลกนั :นมาจากอินเดียอยู่แล้ว โดยก่อนที6จะเกิดวิกฤตโควิด-19 อินเดียผลิตวคัซีนราว 60% ของทั :ง
โลก และยงัใช้ต้นทนุตํ6ากวา่ประเทศอื6นๆ จนได้รับฉายาวา่เป็นโรงงานวคัซีนของโลก  ด้านนกัวิเคราะห์จากดีลอยท์ คาดการณ์ว่า อินเดียน่าจะผลิตวคัซีน
โควดิมากเป็นอนัดบัสองของโลก โดยอินเดียน่าจะผลิตวคัซีนโควิดได้กว่า 3.5 พนัล้านโดสในปีนี : เป็นรองแค่สหรัฐที6คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 4 พนัล้าน
โดส  

• (+/-) บริษัทลงทุนในเครือ"Morgan Stanley"พิจารณาเพิ9มบิตคอยน์ในรายการการลงทุน สํานักข่าวบลูมเบิร์ก นิวส์รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวว่า 
บริษัท Counterpoint Global ซึ6งเป็นธุรกิจการลงทนุของ Morgan Stanley กําลงัพิจารณาว่า จะเพิ6มบิตคอยน์ในรายการการลงทนุของทางบริษัทหรือไม่ 
บริษัท Counterpoint Global ซึ6งเป็นธุรกิจลงทนุมลูค่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์ของ Morgan Stanley Investment Management กําลงัพิจารณาว่า บิต
คอยน์จะเป็นทางเลือกที6เหมาะสมสําหรับนกัลงทนุของทางบริษัทหรือไม่ ด้าน Morgan Stanley ปฏิเสธที6จะแสดงความคดิเหน็ตอ่เรื6องนี : 

ที9มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

วนัจนัทร์ที6 15 ก.พ. ทั :งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 ทั :งวนั สหรัฐฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรัฐ)   - - 

วนัองัคารที6 16 ก.พ. ทั :งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

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

วนัพธุที6 17 ก.พ. ทั :งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื :นฐานเดือนม.ค.   0.9% -1.4% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.   1.1% -0.7% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื :นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.   0.2% 0.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.   0.4% 0.3% 

 
21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนม.ค.   74.9% 74.5% 

 
21.15 น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค.   0.4% 1.6% 

 
22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที6อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   83 83 

วนัพฤหสับดีที6 18 ก.พ. 02.00 น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.พ.   20.3 26.5 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   760K 793K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน ก.พ.   1.67M 1.70M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ6มสร้างบ้านเดือน ก.พ.   1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ :ามนัรายสปัดาห์   - -6.6M 

วนัศกุร์ที6 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกพื :นฐานเดือนม.ค.   -2.6% 0.3% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิต    57.1 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการ   46.5 46.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิต   54.6 54.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการ   45.9 45.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิต   42.3 39.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการ   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื :อ (PMI) ภาคการบริการ   57.8 58.3 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.   6.56M 6.76M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที6มีการประกาศออกมา 
*ที6มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที6 12 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ6งอาจมีการเปลี6ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


