
  

                         ถ้าร าคายังสามารถท รงตัวอ ยู่บ น โซ น  1,769-1,764 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ ทาํให ้ยังมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,795-1,803 
ดอลลาร ์ต่อออนซ  ์แต่หากว่าราคาขยับข ึ.นยืน เหนือ โซนดังกล่าวได้ มี
แนวโน้มท ี1ราคาจะปรับตัวข ึ.น  ทดสอบบร ิเวณแนวต้านถัดไปโซน 7,897 
ดอลลารต์่อออนซ  ์

18 กุมภาพนัธ ์2564 

สรุป การระบาดของไวรสัโควิด-19 สายพันธุแ์อฟริกาใตแ้ละสายพันธุ์บราซิล ซึ#งสามารถติดเชื )อไดง้่ายกว่าสายพันธุอ์ังกฤษ สรา้งความกงัวลต่อการฟื)นของ
เศรษฐกิจ เมื#อนกัวิทยาศาสตรป์ระเมินว่ากลายพนัธุข์องไวรสัโควิด-23 ส่งผลใหส้ายพนัธุแ์อฟรกิาใตมี้ความรุนแรงของโรคมากกวา่สายพนัธุอ์งักฤษ เนื#องจากมี
การกลายพนัธุที์#มีความซบัซอ้นผ่านการเปลี#ยนแปลงโครงสรา้งของโปรตีนส่วนหนาม รวมทั)ง ความกงัวลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภยั ของวคัซีนโควิด-
19 ความเสี#ยงดงักล่าว สรา้งแรงซื )อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั นอกจากนี) นกัวิจยัเรียกรอ้งใหร้ฐับาลประเทศต่างๆ ชะลอการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-23 
โดสที# ; ของบริษัท Pfizer Inc หลงัการฉีดโดสแรก โดยออกคาํเตือนถึงความไม่แน่นอนเกี#ยวกบัระยะเวลาในการป้องกนัของวคัซีนโดสแรก และ การฉีดวคัซีน
โดสที#สองในเวลาหนึ#งเดือนหลงัจากฉีดโดสแรก "แทบไม่เพิ#มประโยชนใ์นระยะสั)น" ทั)งนี ) สาํหรบันักลงทุนที#รบัความเสี#ยงไดแ้นะนาํใหดู้บริเวณแนวรบั 1,769-
1,764 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคาไม่หลุดสามารถเขา้ซื )อเพื#อรอขายทาํกาํไรบรเิวณแนวตา้นที# 1,795-1,803 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไปไดใ้หร้อขายทาํกาํไร
บรเิวณแนวตา้นถดัไป และควรตั)งจดุตดัขาดทนุหากราคาไม่เป็นไปตามที#คาดการณ ์เพื#อลดความเสี#ยงพอรต์การลงทนุ 
 
 
ตารางท ี1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

18/02/2564 16:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,775.80 1,788.17 12.37 0.70 

Spot Silver ($) 27.34 27.30 -0.04 -0.15 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.00 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,400 25,400 0.00 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 64.34 64.87 0.53 0.82 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.92 90.72 -0.20 -0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.2042  1.2066  0.0024  0.2000  

  ท ี1มา : Aspen 

ท ี1มา : Aspen 

 

 1,764  1,746  1,721 

 1,803  1,821  1,839 

 

 



 

 

 (+) ฮั1งเส็งปิดร ่วง I8J.LM จุด จากแรงขายทาํก ําไร   ดชันีฮั#งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดร่วงในวนันี)จากแรงขายทาํกาํไร หลงัจากที#ตลาดหุน้ฮ่องกงปรบัตวั
ขึ )นหลายวนัทาํการตดิตอ่กนั  ดชันีฮั#งเส็งปิดวนันี)ที# RS,T3T.;V จดุ ลดลง WX3.YV จดุ หรือ -1.58% 

 (+) ห ุ้นยุโรปเปิดทรงตัว ผิดหวังผลประกอบการ-หุ้นเหมืองแร ่ช ่วยพยุง  ตลาดหุน้ยุโรปเปิดแทบไม่ขยบัในวนันี) หลงันกัลงทนุผิดหวงักบัการรายงาน
ผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากหุน้กลุ่มเหมืองแร่ที#ปรบัตวัขึ )น หลงัจากราคาทองแดง
พุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 2S ปีในวนันี)  ดชันี Stoxx Europe YSS เปิดตลาดวนันี)ที#ระดบั W2T.XV จดุ ลดลง S.;R จดุ หรือ -S.SY%  ดชันี DAX ตลาด
หุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันี)ที# 2R,3;Y.XW จุด เพิ#มขึ )น 2V.TV จุด หรือ +S.2R% และดชันี CAC-WS ตลาดหุน้ฝรั#งเศสเปิดตลาดวนันี)ที# T,VTV.VT จุด ลดลง 
X.S3 จดุ หรือ -0.14% 

 (-) ฮ่องกงไฟเข ียวใช้วัคซ ีนต้านโควิดจากซ ิโนแวกของจนีเป็นกรณีฉ ุกเฉ ินแล้ว  รฐับาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ไดอ้นมุตัิใหมี้การใช้
วคัซีนตา้นโรคโควิด-23 ของบริษัทซิโนแวก ไบโอเทคจากจีนเป็นกรณีฉุกเฉินแลว้ หลงัจากที#คณะผูเ้ชี#ยวชาญแนะนาํใหใ้ชว้คัซีนดงักล่าวได ้ นางโซเฟีย 
ชาน รฐัมนตรีกระทรวงอาหารและสุขภาพของฮ่องกงแถลงถึงผลการตดัสินใจดงักล่าว ซึ#งอนุมตัิใหใ้ชว้คัซีนโควิดของซิโนแวกเป็นตวัที# ; ตามหลงัวคัซีน 
mRNA ที#พัฒนาโดยบริษัทโฟซนั ฟารม์า และบริษัทบิออนเทค  ทั)งนี ) หลังจากไดร้บัคาํแนะนาํจากผูเ้ชี#ยวชาญ นางชานเชื#อมั#นว่า การอนุมัติใชว้คัซีน
ดงักล่าวเป็นสิ#งที#จาํเป็น และสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์องประชาชน  สาํนักข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนล็อตแรกจะถูกส่งไปยังฮ่องกงในเร็วๆ นี) และ
รฐับาลฮ่องกงจะเปิดตวัโครงการฉีดวคัซีนโดยเร็วที#สุดหลงัจากการตรวจสอบคณุภาพ  คณะที#ปรกึษาของฮ่องกงดา้นวคัซีนโควิด-23 ไดต้ดัสินใจเมื#อวนั
องัคารที#จะแนะนาํใหใ้ชว้คัซีนโควิดของบริษัทซิโนแวก เนื#องจากบรรดาผูเ้ชี#ยวชาญเห็นพอ้งกันว่า การใชว้คัซีนดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากกว่า
ความเสี#ยง 

 (-) ฮ่องกงไฟเข ียวใช้วัคซ ีนต้านโควิดจากซ ิโนแวกของจนีเป็นกรณีฉ ุกเฉ ินแล้ว  รฐับาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ไดอ้นมุตัิใหมี้การใช้
วคัซีนตา้นโรคโควิด-23 ของบริษัทซิโนแวก ไบโอเทคจากจีนเป็นกรณีฉุกเฉินแลว้ หลงัจากที#คณะผูเ้ชี#ยวชาญแนะนาํใหใ้ชว้คัซีนดงักล่าวได ้ นางโซเฟีย 
ชาน รฐัมนตรีกระทรวงอาหารและสุขภาพของฮ่องกงแถลงถึงผลการตดัสินใจดงักล่าว ซึ#งอนุมตัิใหใ้ชว้คัซีนโควิดของซิโนแวกเป็นตวัที# ; ตามหลงัวคัซีน 
mRNA ที#พัฒนาโดยบริษัทโฟซนั ฟารม์า และบริษัทบิออนเทค  ทั)งนี ) หลังจากไดร้บัคาํแนะนาํจากผูเ้ชี#ยวชาญ นางชานเชื#อมั#นว่า การอนุมัติใชว้คัซีน
ดงักล่าวเป็นสิ#งที#จาํเป็น และสอดคลอ้งกับผลประโยชนข์องประชาชน  สาํนักข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนล็อตแรกจะถูกส่งไปยังฮ่องกงในเร็วๆ นี) และ
รฐับาลฮ่องกงจะเปิดตวัโครงการฉีดวคัซีนโดยเร็วที#สุดหลงัจากการตรวจสอบคณุภาพ  คณะที#ปรกึษาของฮ่องกงดา้นวคัซีนโควิด-23 ไดต้ดัสินใจเมื#อวนั
องัคารที#จะแนะนาํใหใ้ชว้คัซีนโควิดของบริษัทซิโนแวก เนื#องจากบรรดาผูเ้ชี#ยวชาญเห็นพอ้งกันว่า การใชว้คัซีนดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากกว่า
ความเสี#ยง 

 (-) ออสเตรเลียจ่อ เร ิ1มฉ ีดวัคซ ีนต้านโควิดสัปดาหห์น้า ผู้สูงวัยได้ฉ ีดก่อน   รฐับาลออสเตรเลียประกาศว่าจะเริ#มดาํเนินการฉีดวคัซีนตา้นโควิด-23 
ใหก้ับประชาชน ตั)งแต่วนัที# ;; ก.พ. เป็นตน้ไป  นายเกร็ก ฮันต ์รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียและนายเบรนแดน เมอรฟี์ เลขาธิการ
กระทรวงสาธารณสุขไดเ้ปิดเผยในวนันี)วา่ จะเริ#มดาํเนินการฉีดวคัซีนใหก้บัผูสู้งวยัในบา้นพกัคนชรา ;SS แห่งใน 23S เมืองของออสเตรเลียในวนัจนัทรที์#
จะถึงนี) "คาดว่าผูสู้งวยัในบา้นพักคนชราราว ;WS แห่งหรือมากกว่านั)น จะไดร้บัวคัซีนภายในสัปดาหแ์รก" นายฮันตก์ล่าวระหว่างการแถลงข่าวที#กรุง
แคนเบอรร์า  นอกจากผูสู้งวยัในบา้นพกัคนชราและเจา้หนา้ที#ผูด้แูลแลว้ กลุ่มเจา้หนา้ในพื)นที#ชายแดน เจา้หนา้ที#ในพื)นที#กกัตวั และเจา้หนา้ที#สาธารณสุข
แนวหนา้จะเป็นกลุ่มแรกที#ไดร้บัการฉีดวคัซีนตา้นโควดิ-23 เช่นกนั  ทั)งนี ) วคัซีนของไฟเซอร/์บอิอนเทคที#รฐับาลออสเตรเลียไดส้ั#งซื )อมา ;S ลา้นโดส จะเป็น
วคัซีนเจา้แรกที#มีการดาํเนินการฉีดในออสเตรเลีย  นายเมอรฟี์ระบุว่า จะมีการดาํเนินการฉีดวคัซีนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยตั)งเป้าหมายว่าจะ
ดาํเนินการฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชนออสเตรเลียครบทกุคนภายในเดือนตลุาคมนี)  "นบัว่าเป็นเรื#องน่าตื#นเตน้อย่างยิ#ง ที#เรากาํลงัจะเริ#มภารกิจฉีดวคัซีนครั)ง
ใหญ่ที#สุดและมีความซบัซอ้นที#สุดในประวตัศิาสตรข์องชาตเิรา" นายเมอรฟี์กล่าว  นายเมอรฟี์ยงัระบดุว้ยว่า คณะกรรมการหลกัดา้นการคุม้ครองสขุภาพ
ของออสเตรเลีย (Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC) กาํลังพิจารณาว่าควรออกขอ้บงัคบัใหเ้จา้หนา้ที#ดูแลผู้สูงวยัตอ้งฉีด
วคัซีนดว้ยหรือไม่ 

ท ี1มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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.   20.3 26.5 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   760K 793K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน ก.พ.   1.67M 1.70M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ#มสรา้งบา้นเดือน ก.พ.   1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ)ามนัรายสปัดาห ์   - -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#มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที# 12 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ#งอาจมีการเปลี#ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


