
  

                         ช่วงบ่ายราคาทองคําอ่อนตัวลงแต่หากสามารถยืน
เหนือโซน 1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ราคาอาจทดสอบแนวต้าน
บริเวณ 1,830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั-ง แต่หากราคาไม่สามารถ
ผ่านไปได้ อาจเกิดแรงขายทํากําไรออกมาและอาจทําให้ราคาปรับตัว
ลงทดสอบแนวรับที2 1,808-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

16 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป นกัลงทนุจบัตาการประชมุขององค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ (นาโต) ในวนัที% 17-18 ก.พ.นี , หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้กล่าวสุนทร
พจน์ที%กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื%อไม่นานมานี ,ว่า สหรัฐต้องผนึกกําลังร่วมกบัพันธมิตร รับมือภยัคกุคามจาก จีนและรัสเซีย โดยรัฐบาลสหรัฐจะมีการ
ประเมินท่าทีทางการทหารของสหรัฐต่อประเทศทั%วโลกใหม่อีกครั ,ง และได้ยบัยั ,งแผนถอนกําลงัทหารที%ประจําอยู่ในเยอรมนีของอดีตปธน.ทรัมป์ไปก่อน ซึ%งพล
เอกลอยด์ ออสตนิ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ เป็นตวัแทนภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เข้าร่วมประชมุกบัพนัธมิตรด้านการทหารระดบัโลก หลายฝ่าย
มองวา่ ทา่ที%ดงักล่าวเป็นสญัญาณที%บง่ชี ,ถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งสหรัฐกบัประเทศที%ไม่เป็นพนัธมิตรที%ไม่ราบรื%นนกั ความเสี%ยงดงักล่าว สร้างแรงซื ,อเข้าพยุงราคา
ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั โดยราคาทองคําพยายามปรับตวัขึ ,นทดสอบแนวต้าน 1,830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี ,อาจโดนแรงขายออกมา 
ซึ%งนักลงทนุที%สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาบ้าง สําหรับกลยุทธ์การลงทนุในช่วงเวลานี ,ต้องเน้นไปที%การเก็งกําไรระยะสั ,น ขณะที%หาก
ต้องการเข้าซื ,อทองคําให้รอจงัหวะการอ่อนตวัลงมาบริเวณ 1,808-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
ตารางที2 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

16/02/2564 15:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,817.46 1,820.22 2.76 0.15 

Spot Silver ($) 27.57 27.57 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 29.88 29.89 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,750 25,800 50.00 0.19 

นํ 6ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.30 63.45 0.15 0.24 

นํ 6ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.36 90.35 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2125  1.2138  0.0013  0.1100  

  ที2มา : Aspen 

ที2มา : Aspen 

 

 1,805  1,784  1,764 

 1,839  1,855  1,875 

 

 



 

 

• (+) ดอลลาร์ร่วงขณะการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นคาดการณ์เศรษฐกิจฟื-นตัว  ดอลลาร์ร่วงสู่ระดบัตํ%าสุดรอบ 3 สปัดาห์ในวนันี , ปอนด์แตะระดบั
สูงสุดรอบเกือบ 3 ปี และสกุลเงินโภคภณัฑ์ปรับตวัขึ ,น ขณะที%ความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนเพิ%มเติมต่อความหวงัของนักลงทุนเกี%ยวกับการฟื,นตวัของ
เศรษฐกิจ ความเชื%อมั%นเชิงบวกและการเทขายพนัธบตัรสหรัฐ ถ่วงเยนซึ%งร่วงทะลุระดบัเฉลี%ยรอบ 200 วนัเมื%อเทียบกบัดอลลาร์ และอยู่ที%ระดบัตํ%าสุดรอบ
หลายปีเมื%อเทียบกบัยูโร, ดอลลาร์ออสเตรเลีย และฟรังก์สวิส ล่าสุดเยนปรับลง 0.2% มาที% 105.53 เยนต่อดอลลาร์ ดชันีดอลลาร์ร่วงลง 0.1% มาที% 
90.240 ซึ%งเป็นระดบัตํ%าสุดนบัตั ,งแต่วนัที% 27 ม.ค. และยูโรแตะระดบัสูงสุดนบัตั ,งแต่วนัดงักล่าว  ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัตํ%าสุดเมื%อเทียบกับสกุลเงินอื%นๆ 
ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดบัสงูสดุรอบ 1 เดือนที% 0.7802 ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์แตะระดบัสงูสดุรอบ 5 สปัดาห์ที% 0.7257 ดอลลาร์ “นกัลงทนุ
ต้องการสินทรัพย์เสี%ยง และดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนลง” นกัวเิคราะห์กล่าว  

• (+) สหรัฐเตรียมร่วมประชุมนาโต รับมือภัยคุกคามจีน-รัสเซีย  พลเอกลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ จะเข้าร่วมประชุมกบัพนัธมิตรด้าน
การทหารระดบัโลกเป็นครั ,งแรกในวนัพธุนี , ในการประชมุขององค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) หลงัเข้ารับตําแหน่งภายใต้รัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ทั ,งนี , นาโตจะจดัประชุมในวนัที% 17-18 ก.พ.นี , เพื%อหารือถึงประเด็นความท้าทายต่างๆ ที%ชาติสมาชิกทั ,ง 30 ประเทศกําลงัเผชิญ
อยู่ โดยการประชมุดงักล่าวจะจดัขึ ,นทางออนไลน์ หลงัจากที%ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเรียกร้องให้สหรัฐร่วมมืออย่างใกล้ชิดกบัชาติพนัธมิตร  ปธน.ไบเดน
ได้กล่าวสนุทรพจน์ที%กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐเมื%อไม่นานมานี ,วา่ "เมื%อผนึกกําลงัร่วมกบัพนัธมิตร เราจะสามารถขยายอํานาจ รวมถึงความสามารถ
ในการยบัยั ,งภยัคกุคามก่อนที%จะเกิดขึ ,น" และกล่าววา่ "สหรัฐจะไม่ยอมเสียความเป็นผู้ นําในเวทีโลกตอ่ไปอีกแล้ว"    

• (+) ฝรั2 งเศสเผยอัตราว่างงาน Q4/63 ลดลงเล็กน้อย หลังการจ้างงานเพิ2ม  สํานกังานสถิติฝรั%งเศส (INSEE) รายงานในวนันี ,ว่า อัตราว่างงานของ
ฝรั%งเศสในไตรมาส 4/2563 อยู่ที% 8% ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้านั ,นซึ%งทําสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปีที%ระดบั 9.1%  ทางสํานกังานเปิดเผยว่า อตัรา
ว่างงานปรับตวัลดลงในไตรมาส 4 เนื%องจากมีการจ้างงานเพิ%มขึ ,น อย่างไรก็ดี การที%รัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์รอบสองเมื%อวนัที% 30 ต.ค. ถึงวนัที% 15 
พ.ย.นั ,น ทําให้ตวัเลขคลาดเคลื%อนจากความเป็นจริงไปบ้าง  ประชาชนที%หางานทําในช่วงที%ธุรกิจห้างร้านถูกสั%งปิดจะไม่นบัว่าเป็นคนว่างงาน เมื%อประเมิน
จากข้อเทจ็จริงที%วา่ธุรกิจเหล่านี ,เปิดรับพนกังานใหม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะปิดให้บริการอยู่   

• (-) ออสเตรเลียอนุมัตใิช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าชั2 วคราว เล็งผลิตในประเทศต่อ  หน่วยงานด้านสาธารณสุขของออสเตรเลียได้มีการอนมุตัิให้ใช้
วคัซีนต้านโควดิ-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเป็นการชั%วคราวแล้วในวนันี , ซึ%งจะเพิ%มจํานวนวคัซีนที%สามารถใช้ได้ในแผนดําเนินการฉีดวคัซีนที%จะเริ%มขึ ,น
ในสปัดาห์หน้า  การอนมุตัใิห้ใช้วคัซีนเพิ%มเตมินี ,ประกาศออกมาในช่วงที%รัฐวกิตอเรียซึ%งมีประชากรเป็นอนัดบัสองของออสเตรเลียใกล้สิ ,นสุดระยะบงัคบัใช้
มาตรการล็อกดาวน์เร่งด่วนนาน 5 วนั หลังพบการระบาดของเชื ,อโควิด-19 แบบเป็นกลุ่มก้อนในพื ,นที%  ด้านรัฐบาลกลางออสเตรเลียยืนยนัว่า ได้สั%งซื ,อ
วคัซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเป็นจํานวนเพียงพอสําหรับประชาชนออสเตรเลียจํานวน 25 ล้านคนแล้ว โดยวคัซีนส่วนใหญ่จะมีการผลิตขึ ,นใน
ประเทศ  นอกจากนี , รัฐบาลออสเตรเลียยังได้สั%งซื ,อวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ที%พัฒนาร่วมกับไบโอเอ็นเทคเป็นจํานวนเพียงพอสําหรับ
ประชาชนราว 20% ของจํานวนประชากรทั ,งหมด โดยวคัซีนในส่วนนี ,ยงัอยู่ระหวา่งการผลิตในตา่งประเทศ    "ตอนนี ,ออสเตรเลียมีวคัซีนต้านโควิด-19 ที%ทั ,ง
ปลอดภยัและใช้ได้ผลจาก 2 บริษัท" นายสก็อต มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวระหว่างการแถลงข่าวทางโทรทศัน์  ทั ,งนี , วคัซีนของไฟเซอร์-ไบ
โอเอ็นเทคที%มีประสิทธิภาพ 95% ล็อตแรกนั ,น ได้รับการอนมุตัแิล้วหลงัจากส่งมาถึงออสเตรเลียเมื%อวานนี , โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขของออสเตรเลีย
วางแผนจะนําวคัซีนดงักล่าวไปใช้ดําเนินการฉีดวคัซีนรอบแรกในวนัที% 22 ก.พ.นี ,  สําหรับวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าล็อตแรกที%จะนําเข้ามาจากต่างประเทศ
นั ,น คาดวา่จะส่งมาถงึออสเตรเลียในช่วงเดือนมี.ค. และวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าในส่วนเหลือซึ%งนบัเป็นส่วนใหญ่นั ,นจะมีการผลิตในออสเตรเลียตอ่ไป  

• (+/-) บิตคอยน์ขยายแรงทะยานสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 50,000 ดอลลาร์ในเอเชีย บิตคอยน์ทําสถิติสูงสุดอีกครั ,ง โดยเข้าใกล้ระดบั 50,000 
ดอลลาร์ ขณะที%บิตคอยน์ขยายแรงทะยาน บิตคอยน์ดีดตวัขึ ,นมากถึง 3.6% มาที% 49,913 ดอลลาร์ในการซื ,อขายที%ตลาดเอเชียในวนันี , การปรับตวัขึ ,น 5 
เทา่ที%ผนัผวนของบติคอยน์ในปีที%ผ่านมา อยู่ในระดบัสงูมากเมื%อเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทนุดั ,งเดมิ เช่น หุ้น, ทอง และสินค้าโภคภณัฑ์ การปรับขึ ,น
ของบิตคอยน์ได้แรงหนนุจากการยอมรับบิตคอยน์ในวงกว้างขึ ,น โดยเฉพาะจากการเปิดเผยของ Tesla Inc. ในเดือนนี ,ถึงการซื ,อบิตคอยน์ 1.5 พนัล้าน
ดอลลาร์ แตย่งัคงมีการถกเถียงกนัอย่างตอ่เนื%องวา่ บิตคอยน์มีมลูค่าที%แท้จริงใดๆหรือไม่ ท่ามกลางคําเตือนว่า นกัลงทนุอาจขาดทนุครั ,งใหญ่เนื%องจากค
ริปโตเคอร์เรนซีตา่งๆยงัคงมีการเก็งกําไรสงู 

ที2มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทร์ที% 15 ก.พ. ทั ,งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

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

วนัองัคารที% 16 ก.พ. ทั ,งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

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

วนัพธุที% 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 ดชันีตลาดที%อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   83 83 

วนัพฤหสับดีที% 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 ข้อมลูการเริ%มสร้างบ้านเดือน ก.พ.   1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ,ามนัรายสปัดาห์   - -6.6M 

วนัศกุร์ที% 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, ** เป็นตวัเลขจริงที%มีการประกาศออกมา 
*ที%มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที% 12 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ%งอาจมีการเปลี%ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


