
  

                         ระยะสั �นราคามีการเคลื�อนไหวในกรอบในทิศทาง
อ่อนตัวลง หากราคาดีดตัวขึ �นไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,777-1,795 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นแรงขายทํากําไรกลับเข้ามา และทําให้ราคา
ทองคํามีโอกาสอ่อนตัวลงกลับขึ �นไปทดสอบแนวรับโซน 1,760-1,749 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

19 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป เว็บไซต์ข่าว BeInCrypto รายงานว่า รัฐซูค (Zug) ซึ%งเป็นหนึ%งใน 26 รัฐของสวิตเซอร์แลนด์ ได้เริ%มรับชําระภาษีด้วยสกุลเงินบิตคอยน์และเงินอีเธอร์ โดย
ร่วมมือกบับริษัทบิตคอยน์ สวิส (Bitcoin Suisse) ซึ%งจะแปลงเงินภาษีที%รับชําระด้วยบิตคอยน์และอีเธอร์ไปเป็นสกุลเงินฟรังก์สวิสให้กบัรัฐซูค ทั Eงนี E บิตคอยน์
กําลงัได้รับความสนใจจากบริษัทตา่งๆ และได้รับความนิยมเพิ%มขึ Eน แนวโน้มดงักล่าว ส่งผลให้ทองคําถูกลดความน่าสนใจในการลงทนุลง อย่างไรก็ตาม ทองคํา
ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เมื%อองค์การป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอล สังกัดคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการป้องกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหมและสํานักงานป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้เริ%มพัฒนาระบบสกัดกั Eนขีปนาวุธนําวิถีพิสัยไกลแอร์โรว์-4 (Arrow-4) ซึ%งจะเป็นระบบป้องกัน
ประเทศรุ่นใหม่ของอิสราเอล ที%ใช้สกดักั Eนขีปนาวธุทั Eงในชั Eนบรรยากาศและอวกาศ โครงการความร่วมมือระหว่างสองประเทศกําลงัสร้างความยุ่งยากให้กบั นาย
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ ที%จะรื EอฟืEนความสัมพนัธ์กับอิหร่าน และอาจกระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างอิหร่านและสหรัฐในอนาคต ความเสี%ยง
ดงักล่าว สร้างแรงซื Eอเข้าพยุงราคาทองคําไว้ ซึ%งระยะสั Eนหากราคาทองคําทดสอบแนวต้าน 1,777-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านได้ยงัคงต้อง
ระมดัระวงัแรงขายทํากําไรออกมา ซึ%งการอ่อนตวัของราคาทองคํายงัถือเป็นโอกาสให้นกัลงทนุระยะสั Eนเข้าซื Eอเก็งกําไรระยะสั Eนจากการแกวง่ตวัเช่นเดมิ 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/02/2564 16:15 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,775.40 1,774.42 -0.98 -0.06 

Spot Silver ($) 27.01 27.10 0.09 0.33 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 29.97 -0.04 -0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,200 -200.00 -0.79 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 63.93 63.05 -0.88 -1.38 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.55 90.33 -0.22 -0.25 

เงนิยโูร (€/$) 1.2092  1.2129  0.0037  0.3100  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,749  1,733  1,716 

 1,777  1,795  1,816 

 

 



 

 

• (+)  ผลศึกษาของ"Pfizer"ชี �โควิด-19 กลายพันธ์ุทําให้ภูมิต้านทานจากวัคซีนลดลง 2 ใน 3  นกัวิทยาศาสตร์จะจดัการประชุมเมื%อวานนี Eตามเวลา
ท้องถิ%น เพื%อแนะนํารัฐบาลแอฟริกาใต้เกี%ยวกบัการดําเนินการขั Eนต่อไป หลงัการศกึษาชี Eว่า ไวรัสโควิด-19 กลายพนัธุ์ที%แพร่ในแอฟริกาใต้ อาจลดสารภูมิ
ต้านทานจากวคัซีนของบริษัท Pfizer ถึงสองในสาม การศกึษาในห้องปฏิบตัิการที%เผยแพร่ในวารสาร New England Journal of Medicine เป็นความ
กงัวลอีกประการหนึ%งสําหรับแอฟริกาใต้ซึ%งเป็นประเทศที%ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดรุนแรงที%สุดในทวีปแอฟริกา หลังจากที%แอฟริกาใต้ระงบัการฉีด
วคัซีนของบริษัท AstraZeneca ในช่วงต้นเดือนนี E แม้สิ%งบ่งชี Eเกี%ยวกบัประสิทธิภาพที%แท้จริงของวคัซีน Pfizer ยงัไม่ชดัเจน แต่การศกึษาที%มีขึ Eนหลงัข้อมลู
การทดลองทางการแพทย์ต่อวคัซีนของบริษัท AstraZeneca, Johnson & Johnson และ Novavax แสดงว่า ประสิทธิภาพของสารภูมิคุ้มกนัจากวคัซีน
ลดลงในการป้องกนัเชื Eอไวรัสกลายพนัธุ์ 501Y.V2 ที%แพร่เชื Eอง่ายกวา่ที%ค้นพบครั Eงแรกเมื%อปลายปีที%ผ่านมา 

• (+) ดัชนีนิกเกอิร่วงจากการขายทาํกําไร, ปรับขึ �นเมื�อเทียบรายสัปดาห์   ดชันีนิกเกอิของตลาดหุ้นญี%ปุ่ นปรับลงในวนันี E เนื%องจากการเทขายทํากําไร
ก่อนวนัหยดุสดุสปัดาห์บั%นทอนทศันะบวกเกี%ยวกบัการฟืEนตวัทางเศรษฐกิจในวงกว้าง แม้ดชันีนิกเกอิปรับขึ Eนตดิต่อกนัเป็นสปัดาห์ที%สาม  ทั Eงนี E ดชันีนิกเกอิ
ปรับลง 0.72% มาที% 30,017.92 ในช่วงปิดตลาดวนันี E หลงัแตะระดบัสูงสุดในรอบ 30 ปีครึ%งที% 30,714.52  ในวนัจนัทร์ อย่างไรก็ตาม ดชันีนิกเกอิปรับขึ Eน 
1.69% เมื%อเทียบรายสปัดาห์  ขณะที% ดชันี TOPIX ปรับลง 0.67% มาที% 1,928.95 และร่วง 0.25% เมื%อเทียบรายสปัดาห์ หุ้นบริษัท Fast Retailing ซึ%งมี
นํ Eาหนกัสงูสดุบนกระดานนิกเกอิ ปรับลง 2.4% โดยพลิกจากการปรับขึ Eนในช่วงแรก เนื%องจากนกัลงทนุขายทํากําไรจากการปรับขึ Eนเกือบ 10% ในสปัดาห์
นี E การปรับขึ Eนอย่างแข็งแกร่งของหุ้นบริษัท Fast Retailing  และหุ้นนํ Eาหนกัมากอื%นๆของนิกเกอิ เช่น SoftBank Group หนนุดชันีนิกเกอิมากกว่าดชันี 
TOPIX ทําให้สดัส่วนนิกเกอิต่อ TOPIX ปรับสู่ระดบัประวตัิการณ์ที% 15.60 ในช่วงเช้าวนันี E หุ้นกลุ่มที%เกี%ยวข้องกบัการเดินทางบางส่วนปรับลงเช่นกนั หลงั
ปรับขึ Eนในช่วงต้นสปัดาห์นี E หลงัการเริ%มโครงการแจกวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 แก่ประชาชนของญี%ปุ่ น 

• (+)  ดัชนีหุ้นบลูชิพของจีนปิดร่วงรายสัปดาห์จากวิตกคุมเข้มนโยบาย  ดชันีหุ้นบลูชิพของจีนฟืEนตวัจากการร่วงลงในช่วงแรกมาปิดปรับขึ Eนในวนันี E 
โดยได้แรงหนนุจากแรงบวกของหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื Eนฐานและหลกัทรัพย์ แม้ว่าดชันีปรับลงรายสปัดาห์จากความวิตกของนกัลงทนุเกี%ยวกบัการคมุเข้ม
นโยบายและมูลค่าที%ระดบัสูง    ดชันีเซี%ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที% 3,696.17 บวก 20.81 จุดหรือ +0.57% ดชันี CSI300 ปิดที% 5,778.84 บวก 10.46 จุดหรือ 
+0.18% สําหรับสัปดาห์นี E ดชันีเซี%ยงไฮ้คอมโพสิตแข็งแกร่งขึ Eน 1.1% และดชันี CSI300 อ่อนลง 0.5% ดชันีกลุ่มโครงสร้างพื Eนฐานของ CSI300 นําแรง
บวกด้วยการปรับขึ Eน 2.9% ขณะที%ดชันีหลักทรัพย์ของ CSI300 ปรับขึ Eน 2.7% ในกลุ่มหุ้นมูลค่าสูง ดชันีหุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคของ CSI300 อ่อนลง 
2.6% สิ Eนสุดการปรับขึ Eน 4 สปัดาห์ ขณะที%ดชันีกลุ่มการดแูลสุขภาพของ CSI300 ร่วง 4.3%  นายจิน จิง นกัวิเคราะห์ของ Caitong Securities กล่าวว่า 
“โดยพื Eนฐานแล้ว ธนาคารกลางจีนจะเริ%มระบายสภาพคล่องเร็วกวา่เฟด ขณะที%มีคาดการณ์แล้วถงึการปรับขึ Eนของอตัราดอกเบี Eยภายในประเทศ” นายจิน
เสริมวา่ นกัลงทนุอาจเริ%มปรับสมดลุโพสิชั%น โดยเปลี%ยนจากหุ้นราคาแพงไปยงักลุ่มที%ปรับตวัตามวงจรเศรษฐกิจที%มีราคาตํ%าซึ%งจะได้ประโยชน์จากการฟืEน
ตวัของเศรษฐกิจ ในขณะที%เม็ดเงิน reverse repos ครบกําหนดในวนันี Eเป็นมลูค่า 1 แสนล้านหยวน (1.545 หมื%นล้านดอลลาร์) ธนาคารกลางจีนระบาย
เงินหยวนสุทธิ 8 หมื%นล้านหยวนในวนันี E นสพ.ไฟแนนเชียล นิวส์ระบุในบทวิจารณ์เมื%อวานนี Eว่า ธนาคารกลางจีนบรรลุเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพ
อตัราดอกเบี Eยตลาดเงินในช่วงวนัหยดุตรุษจีนในการซื Eอขายหลกัทรัพย์รัฐบาลในตลาดโดยมีการกําหนดเป้าหมาย การสํารวจแสดงว่า อตัราดอกเบี Eยเงินกู้
ของจีนมีแนวโน้มไม่เปลี%ยนแปลงเป็นเดือนที% 10 ตดิตอ่กนัในการกําหนดอตัราดอกเบี Eยเดือนก.พ.ในวนัพรุ่งนี E 

• (-) "Pfizer"-"BioNTech" เริ�มทดลองวัคซีนโควิด-19 ในสตรีมีครรภ์ ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 เริ%มทดลองวคัซีนในสตรีมีครรภ์ โดยตั Eงเป้าเรียกความ
มั%นใจวา่ วคัซีนดงักล่าวปลอดภยัสําหรับหญิงตั Eงครรภ์ บริษัท Pfizer Inc และ BioNTech SE ซึ%งเป็นหุ้นส่วนสญัชาติเยอรมนัระบุเมื%อวานนี Eว่า ทางบริษัท
ได้ดําเนินการฉีดวคัซีนให้แก่ผู้ ป่วยกลุ่มแรกในการทดลองวคัซีนด้วยเทคโนโลยี messenger RNA ในผู้หญิงที%มีอายุครรภ์ใกล้คลอดจํานวน 4,000 คน 
บริษัททั Eงสองแหง่จะทําการศกึษาขั Eนกลางสําหรับอาสาสมคัร 350 คนที%มีอายคุรรภ์ระหวา่ง 27 - 34 สปัดาห์เพื%อยืนยนัความปลอดภยั ก่อนทําการทดลอง
ขั Eนปลายกบัสตรีที%มีอายุครรภ์ 24 - 34 สปัดาห์  บริษัท AstraZeneca Plc และ Johnson & Johnson วางแผนทําการทดลองในช่วงหลายเดือนข้างหน้า 
นั%นเป็นข่าวดีสําหรับหญิงตั Eงครรภ์ ซึ%งจนถึงขณะนี Eประสบปัญหา 2 ด้าน: โดยถูกยกเว้นจากการศึกษาวคัซีนและเสี%ยงต่อการติดเชื Eอโควิด-19 รุนแรง 
การศกึษาบางฉบบัเชื%อมโยงโรคดงักล่าวกบัการคลอดก่อนกําหนด 
 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที% 17 ก.พ. ทั Eงวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื Eนฐานเดือนม.ค.   5.9%** -1.4% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.   5.3%** -0.7% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื Eนฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.   1.2%** 0.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.   1.3%** 0.3% 

 
21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนม.ค.   75.9%** 74.5% 

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

 
22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.   0.6%** 0.5% 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที%อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   84** 83 

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

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

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   861K** 793K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน ก.พ.   1.88M** 1.70M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ%มสร้างบ้านเดือน ก.พ.   1.58M** 1.67M 

 23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ Eามนัรายสปัดาห์   -7.3M** -6.6M 

วนัศกุร์ที% 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกพื Eนฐานเดือนม.ค.   -8.2%** 0.3% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการผลิต   60.6** 57.1 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการบริการ   45.9** 46.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการผลิต   57.7** 54.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการบริการ   44.7** 45.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการผลิต   42.3 39.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการบริการ   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Eอ (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 

 
 

 


