
  

                         ระยะสั �นราคามีการเคลื�อนไหวในกรอบในทิศทาง
อ่อนตัวลง หากราคาดีดตัวขึ �นไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,803-1,821 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นแรงขายทํากําไรกลับเข้ามา และทําให้ราคา
ทองคํามีโอกาสอ่อนตัวลงกลับขึ �นไปทดสอบแนวรับโซน 1,784-1,764 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

17 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป นายเจมส์ บลูลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ ระบวุา่ ภาวะการเงินในสหรัฐ "โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี" โดยมีความเป็นไปได้ที.การ
เตบิโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะแซงหน้าจีน ทางด้านนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซสัซตีิ 2 กล่าววา่ นโยบายการคลงัจะยงัคงเป็นแรงหนนุเศรษฐกิจ
ที.สําคญัในสหรัฐ จนกวา่โรคระบาดของโควิด-19 จะบรรเทาลง นกัลงทนุพิจารณาแนวโน้มการฟื2นตวัของเศรษฐกิจและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ.มเติม เทียบกบั
ความวติกต่อเนื.องเกี.ยวกบัโควิด-19 หลงัจากการลดลงอย่างมากของยอดผู้ติดเชื 2อโควิด-19 รายใหม่, ความคืบหน้าเกี.ยวกบัการแจกจ่ายวคัซีน ปัจจยัดงักล่าว 
เพิ.มโอกาสที.เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัขึ 2นจนหนนุดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื.อเทียบกบัสกุลเงินหลกัอื.นๆ หากเห็นการฟื2นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐที.ชดัเจนมากขึ 2น
หลงัวคัซีนเริ.มแพร่หลาย แนวโน้มดงักล่าวยงัคงกดดนัราคาทองคํา ทั 2งนี 2 หากราคาทองคําฟื2นตวัขึ 2นในระดบัจํากดั โดยไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,803-1,821 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขาย โดยแนะนํานกัลงทนุอาจแบง่ทองคําออกขายบางส่วนบริเวณแนวต้าน ซึ.งหากไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่ง
ราคาทองคํายังมีโอกาสอ่อนตวัลงเพื.อสร้างฐานของราคา ซึ.งแนะนํานักลงทุนสามารถรอเข้าซื 2อคืนเมื.อราคามีการย่อตวัไม่หลุดแนวรับ โดยประเมินแนวรับ
บริเวณ 1,784-1,764 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

17/02/2564 16:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.90 1,787.29 -6.61 -0.37 

Spot Silver ($) 27.21 27.15 -0.06 -0.22 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.98 0.06 0.18 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 25,450 -350.00 -1.36 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.35 63.84 0.49 0.77 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.64 90.75 0.10 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.2103  1.2073  -0.0030  -0.2500  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,784  1,764  1,746 

 1,803  1,821  1,839 

 

 



 

 

• (+) ไต้หวันระงับดีลซื �อวัคซีนโควิดกับไบโอเอ็นเทคชั� วคราว หลังถูกจีนกดดัน  นายเฉิน ชิห์-ชุง รัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวนัเปิดเผยว่า รัฐบาล
ไต้หวนัได้ระงบัการทําสญัญาจดัซื 2อวคัซีนป้องกนัโควิด-19 จํานวน 5 ล้านโดสกบับริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีเป็นการชั.วคราว โดยให้เหตผุลว่าความ
ล่าช้าที.เกิดขึ 2นเป็นเพราะแรงกดดนัจากรัฐบาลจีน  รมว.สาธารณสขุไต้หวนัเผยวา่ มีประเดน็ทางการเมืองอยู่เบื 2องหลงัการตดัสินใจครั 2งนี 2 โดยไม่ได้พาดพิง
ถึงจีนโดยตรง และแสดงความกงัวลเกี.ยวกบัการแทรกแซงจากภายนอก   "มีคนบางกลุ่มที.ไม่ต้องการให้ไต้หวนัอยู่อย่างสงบ" นายเฉินให้สมัภาษณ์ทาง
สถานีวทิยโุดยไม่ได้ให้ข้อมลูเพิ.มเตมิ  เมื.อเดือนธ.ค.ปีที.แล้ว ทางการไต้หวนัเกือบจะประกาศการทําข้อตกลงจดัซื 2อวคัซีนกบัไบโอเอ็นเทค แต่บริษัทผู้ผลิต
วคัซีนได้ระงบัการทําสญัญา ทั 2งนี 2 บริษัทไบโอเอ็นเทคได้ลงนามในสญัญากบับริษัท Shanghai Fosun Pharmaceutical Group ของจีน เพื.อให้สิทธิใน
การพฒันาและจําหน่ายวคัซีนต้านโควิด-19 ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั  วคัซีนดงักล่าวพฒันาโดยใช้เทคโนโลยี mRNA ของไบโอเอ็น
เทค โดยบริษัทยาของจีนตกลงที.จะจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเงิน 85 ล้านดอลลาร์ และค่าลงทนุอีก 50 ล้านดอลลาร์ให้กับไบโอเอ็นเทค  นายเฉิน
กล่าวด้วยวา่ ไบโอเอ็นเทคไม่ได้ห้ามเรื.องการเอ่ยถงึบริษัทจีนดงักล่าว ขณะที.สญัญากบัไบโอเอ็นเทคยงัไม่มีการยกเลิก เพียงแตร่ะงบัไว้ก่อนเทา่นั 2น 

• (+) สื�อเผยอังกฤษเล็งทยอยคลายล็อกดาวน์เริ�มตั �งแต่เม.ย.  นสพ.เดลี. เมลรายงานวา่ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษกําลงัพิจารณาการ
ทยอยยกเลิกการล็อกดาวน์จากโควดิ-19 ซึ.งจะทําให้ผบัและร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการอีกครั 2งในเดือนพ.ค. และอุตสาหกรรมบริการและท่องเที.ยว
ภายในประเทศจะไม่เปิดทําการอย่างเต็มที.จนถึงเดือนก.ค.  โควิด-19 ซึ.งส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิต 2.4 ล้านคนทั.วโลก สร้างความยุ่งเหยิงให้กบัชีวิตปกติของ
ประชาชนหลายพันล้านคน และทําให้อังกฤษเผชิญภาวะยํ.าแย่ที.สุดในรอบ 300 ปี นายกฯจอห์นสันซึ.งจะเปิดเผยรายละเอียดของการผ่อนคลายล็อก
ดาวน์ในวนัที. 22 ก.พ.กล่าวว่า แผนยุติล็อกดาวน์จะมีความระมดัระวงัแต่จะไม่เปลี.ยนแปลง องักฤษฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 โดสแรกให้กบัประชาชน 
15.6 ล้านคนจนถึงขณะนี 2 รายงานระบุว่า การผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวงจํากัดจะเริ.มขึ 2นในเดือนเม.ย. โดยโรงแรมขนาดใหญ่จะเปิดให้บริการอีกครั 2ง 
แม้วา่ผบั, บาร์ และร้านอาหารจะจําเป็นต้องรอจนถงึเดือนพ.ค. กีฬาบางประเภท เช่น กอล์ฟและเทนนิสอาจสามารถเริ.มขึ 2นอีกครั 2ง การเปิดผบัอย่างเต็มที.
จะเริ.มขึ 2นในช่วงต้นเดือนมิ.ย. 

• (-) ธุรกิจสหรัฐกลับมาซื �อโฆษณา"TikTok"หลังคําขู่"ทรัมป์"ส่อแววไร้อํานาจ  ธุรกิจโฆษณาของ TikTok อยู่ในภาวะซบเซาในเดือนก.ค.ปีที.ผ่านมา 
หลังถูกกล่าวหาจากคณะบริหารภายใต้การนําของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ว่าเป็นฉากหน้าของรัฐบาลจีน ธุรกิจโฆษณาในสหรัฐของ TikTok 
ทะยานขึ 2นอีกครั 2งหลงัอดีตปธน.ทรัมป์ก้าวลงจากอํานาจ แบรนด์ใหญ่ๆปฏิเสธที.จะซื 2อโฆษณา แม้แต่ในขณะที.ผู้บริหาร TikTok เสนอการคืนเงินในกรณีที.
แพล็ตฟอร์มสื.อสังคมออนไลน์ดงักล่าวถูกสั.งห้ามดําเนินการในสหรัฐ แต่หลงัจากชดัเจนว่าปธน.โจ ไบเดนชนะการเลือกตั 2งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือน
พ.ย. ทกุอย่างเปลี.ยนแปลงไป นางเอริกา แพทริค รองประธานและผู้ อํานวยการฝ่ายสื.อสงัคมออนไลน์ของบริษัท Mediahub Worldwide ซึ.งร่วมงานกบั
แบรนด์ต่างๆ ซึ.งรวมถึง Netflix และ Twitch ระบุว่า "ความสนใจใน TikTok ทะยานขึ 2น" เธอคาดว่า การใช้จ่ายของลูกค้าจะเพิ.มขึ 2นอย่างมากในช่วง 6 
เดือนข้างหน้า  

• (-) ฮั� งเส็งปิดทะยาน 338.28 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์  ดชันีฮั.งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเพิ.มขึ 2นในวนันี 2 ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที.
ปิดบวกเมื.อคืนนี 2 โดยได้แรงหนนุจากความหวงัที.ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะอนมุัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที.นําเสนอโดย
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ดชันีฮั.งเส็งปิดที. 31,084.94 จดุ เพิ.มขึ 2น 338.28 จดุ หรือ +1.10% 

• (+/-)  "Citi" คาดการปรับฐาน 10% ในหุ้นสหรัฐมีความเป็นไปได้มาก นายโทเบียส เลฟโควิช หวัหน้านกักลยุทธ์หุ้นสหรัฐของ Citigroup Inc ระบุว่า 
การปรับลง 10% ของหุ้นสหรัฐดเูหมือน "เป็นไปได้อย่างยิ.ง" ในขณะที.ตลาดปรับสมดลุโดยอิงตามอตัราส่วนความคุ้มค่า  เขากล่าวว่า "ความระมดัระวงั
ของเราในปัจจุบนัสะท้อนถึงปัจจยัหลายประการ ซึ.งรวมถึงตวัเลขความเชื.อมั.นเชิงบวก, มลูค่าที.ระดบัสูง และการลดลงของแรงผลกัดนัด้านการทบทวน
ปรับผลประกอบการ ซึ.งในขณะที.ช่วงขาขึ 2นมีไม่มากนกัตอ่เป้าหมายเชิงบวกอื.นๆ แตจ่ดุยืนสายกลางเป็นสิ.งที.สมเหตสุมผล" Citigroup ตั 2งเป้าหมายสิ 2นปีที. 
3,800 สําหรับดชันี S&P 500 และทีมงานด้านกลยทุธ์คาดวา่ ดชันีดงักล่าวจะอยู่ในกรอบ 3,600 - 4,000 ดชันี S&P 500 ปิดที.ประมาณ 3,933 เมื.อวานนี 2 
ซึ.งใกล้ระดบัสงูสดุตลอดกาล  เขากล่าววา่ หุ้นสหรัฐไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ และในขณะที.เศรษฐกิจกําลงัออกจากภาวะถดถอยและธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) ไม่ได้ขึ 2นอตัราดอกเบี 2ย นั.นบ่งชี 2ว่า อาจจะไม่มีการเทขายอย่างหนกัในหุ้น "ขณะที.หุ้นอาจจะปรับลง 10%-20% แต่เราไม่คิดว่าจะมีการทรุดตวัลง
มากกวา่ 50%" 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที. 15 ก.พ. ทั 2งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 ทั 2งวนั สหรัฐฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรัฐ)   - - 

วนัองัคารที. 16 ก.พ. ทั 2งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)  12.1** 3.5 

วนัพธุที. 17 ก.พ. ทั 2งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 2นฐานเดือนม.ค.   0.9% -1.4% 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื 2นฐาน (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 2ามนัรายสปัดาห์   - -6.6M 

วนัศกุร์ที. 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกพื 2นฐานเดือนม.ค.   -2.6% 0.3% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต    57.1 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบริการ   46.5 46.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   54.6 54.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบริการ   45.9 45.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   42.3 39.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการบริการ   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 2อ (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 

 
 

 

 

 

 

 


