
 

16 February 2021 

สรุป นกัลงทนุจบัตาการประชมุขององค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ในวนัที% 17-18 ก.พ.นี , หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้กล่าวสนุทรพจน์ที%กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐเมื%อไม่นานมานี ,ว่า สหรัฐต้องผนึกกําลงัร่วมกบัพนัธมิตร รับมือภยัคกุคามจาก จีนและรัสเซีย โดยรัฐบาลสหรัฐจะมีการประเมินท่าทีทางการทหารของสหรัฐต่อ
ประเทศทั%วโลกใหม่อีกครั ,ง และได้ยบัยั ,งแผนถอนกําลงัทหารที%ประจําอยู่ในเยอรมนีของอดีตปธน.ทรัมป์ไปก่อน ซึ%งพลเอกลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ เป็นตวัแทนภายใต้
รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เข้าร่วมประชมุกบัพนัธมิตรด้านการทหารระดบัโลก หลายฝ่ายมองว่า ท่าที%ดงักล่าวเป็นสญัญาณที%บ่งชี ,ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐกบัประเทศ
ที%ไม่เป็นพนัธมิตรที%ไม่ราบรื%นนกั ความเสี%ยงดงักล่าว สร้างแรงซื ,อเข้าพยงุราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั โดยราคาทองคําพยายามปรับตวัขึ ,นทดสอบแนวต้าน 1,830-1,839 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี ,อาจโดนแรงขายออกมา ซึ%งนกัลงทนุที%สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาบ้าง สําหรับกลยทุธ์การลงทนุในช่วงเวลานี ,ต้องเน้นไปที%
การเก็งกําไรระยะสั ,น ขณะที%หากต้องการเข้าซื ,อทองคําให้รอจงัหวะการอ่อนตวัลงมาบริเวณ 1,808-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

16/02/2564 15:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,817.46 1,820.10 2.64 0.15 

Spot Silver ($) 27.57 27.59 0.02 0.07 

50 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,830 25,880 50 0.19 

Gold Online Futures (GOH21)  1,819 1,821 2.30 0.13 

Silver Futures (SVFH21)  27.61 27.64 0.03 0.11 

ดชันดีอลลาร ์ 90.36 90.34 -0.01 -0.01 

เงนิบาท (฿/$) 29.88  29.89  0.01  0.02  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ช่วงบ่ายราคาทองคําอ่อนตัวลงแต่หากสามารถยืนเหนือโซน 
1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้ราคาอาจทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,830-1,839 
ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั ,ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่านไปได้ อาจเกิดแรงขายทํากําไร
ออกมาและอาจทําให้ราคาปรับตวัลงทดสอบแนวรับที% 1,808-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรตามบริเวณแนวต้าน 1,830-1,839 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากราคาไม่สามารถยืนได้ ขณะที%มีสถานะอยู่แล้วอาจชะลอการซื ,อ
เพิ%มถ้าราคาไมอ่อ่นตวัลง 
Short Position ปิดสถานะหากราคายงัสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,808-1,805 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดโซนดังกล่าวสามารถรอทํากําไรบริเวณ แนวรับถัดไปที% 
1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Open New สําหรับนักลงทนุระยะสั ,นยงัเน้นให้เล่นในกรอบ รอจงัหวะเข้าขายทํากําไร
เมื%อราคาดีดตวัขึ ,นหรือบริเวณแนวต้าน 1,830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และซื ,อคืนเมื%อ
ราคาออ่นตวัลงมาบริเวณแนวรับ 1,808-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ อีกทั ,งนักลงทนุ
ควรตั ,งจดุตดัขาดทนุหากราคาไมเ่ป็นไปตามที%คาดการณ์ 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,805  1,784  1,764 

 1,839  1,855  1,875 



 

 

• (+) ดอลลาร์ร่วงขณะการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นคาดการณ์เศรษฐกิจฟืUนตัว  ดอลลาร์ร่วงสู่ระดบัตํ%าสุดรอบ 3 สปัดาห์ในวนันี , ปอนด์แตะ
ระดบัสงูสดุรอบเกือบ 3 ปี และสกลุเงินโภคภณัฑ์ปรับตวัขึ ,น ขณะที%ความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนเพิ%มเติมต่อความหวงัของนกัลงทนุเกี%ยวกบัการฟื,นตวั
ของเศรษฐกิจ ความเชื%อมั%นเชิงบวกและการเทขายพันธบตัรสหรัฐ ถ่วงเยนซึ%งร่วงทะลุระดบัเฉลี%ยรอบ 200 วนัเมื%อเทียบกบัดอลลาร์ และอยู่ที%ระดบั
ตํ%าสุดรอบหลายปีเมื%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%อเทียบกบั
สกุลเงินอื%นๆ ดอลลาร์ออสเตรเลียแตะระดบัสูงสุดรอบ 1 เดือนที% 0.7802 ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์แตะระดบัสูงสุดรอบ 5 สปัดาห์ที% 0.7257 
ดอลลาร์ “นกัลงทนุต้องการสินทรัพย์เสี%ยง และดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนลง” นกัวเิคราะห์กล่าว  

• (+) สหรัฐเตรียมร่วมประชุมนาโต รับมือภัยคุกคามจีน-รัสเซีย  พลเอกลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ จะเข้าร่วมประชุมกบัพนัธมิตรด้าน
การทหารระดบัโลกเป็นครั ,งแรกในวนัพธุนี , ในการประชุมขององค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ (นาโต) หลงัเข้ารับตําแหน่งภายใต้รัฐบาล
ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน  ทั ,งนี , นาโตจะจดัประชมุในวนัที% 17-18 ก.พ.นี , เพื%อหารือถงึประเด็นความท้าทายต่างๆ ที%ชาติสมาชิกทั ,ง 30 ประเทศกําลงั
เผชิญอยู่ โดยการประชุมดงักล่าวจะจัดขึ ,นทางออนไลน์ หลังจากที%ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเรียกร้องให้สหรัฐร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชาติพันธมิตร  
ปธน.ไบเดนได้กล่าวสนุทรพจน์ที%กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐเมื%อไม่นานมานี ,วา่ "เมื%อผนกึกําลงัร่วมกบัพนัธมิตร เราจะสามารถขยายอํานาจ รวมถึง
ความสามารถในการยบัยั ,งภยัคกุคามก่อนที%จะเกิดขึ ,น" และกล่าววา่ "สหรัฐจะไม่ยอมเสียความเป็นผู้ นําในเวทีโลกตอ่ไปอีกแล้ว"    

• (+) ฝรั� งเศสเผยอัตราว่างงาน Q4/63 ลดลงเล็กน้อย หลังการจ้างงานเพิ�ม  สํานกังานสถิติฝรั%งเศส (INSEE) รายงานในวนันี ,ว่า อตัราว่างงานของ
ฝรั%งเศสในไตรมาส 4/2563 อยู่ที% 8% ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้านั ,นซึ%งทําสถิตสิงูสดุในรอบ 2 ปีที%ระดบั 9.1%  ทางสํานกังานเปิดเผยว่า อตัรา
วา่งงานปรับตวัลดลงในไตรมาส 4 เนื%องจากมีการจ้างงานเพิ%มขึ ,น อย่างไรก็ดี การที%รัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์รอบสองเมื%อวนัที% 30 ต.ค. ถึงวนัที% 15 
พ.ย.นั ,น ทําให้ตวัเลขคลาดเคลื%อนจากความเป็นจริงไปบ้าง  ประชาชนที%หางานทําในช่วงที%ธุรกิจห้างร้านถูกสั%งปิดจะไม่นับว่าเป็นคนว่างงาน เมื%อ
ประเมินจากข้อเทจ็จริงที%วา่ธุรกิจเหล่านี ,เปิดรับพนกังานใหม่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะปิดให้บริการอยู่   

• (-) ออสเตรเลียอนุมัตใิช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าชั�วคราว เล็งผลิตในประเทศต่อ  หน่วยงานด้านสาธารณสุขของออสเตรเลียได้มีการอนมุตัิให้
ใช้วคัซีนต้านโควดิ-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเป็นการชั%วคราวแล้วในวนันี , ซึ%งจะเพิ%มจํานวนวคัซีนที%สามารถใช้ได้ในแผนดําเนินการฉีดวคัซีนที%จะ
เริ%มขึ ,นในสปัดาห์หน้า  การอนมุัติให้ใช้วคัซีนเพิ%มเติมนี ,ประกาศออกมาในช่วงที%รัฐวิกตอเรียซึ%งมีประชากรเป็นอันดบัสองของออสเตรเลียใกล้สิ ,นสุด
ระยะบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์เร่งด่วนนาน 5 วนั หลังพบการระบาดของเชื ,อโควิด-19 แบบเป็นกลุ่มก้อนในพื ,นที%  ด้านรัฐบาลกลางออสเตรเลีย
ยืนยนัวา่ ได้สั%งซื ,อวคัซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเป็นจํานวนเพียงพอสําหรับประชาชนออสเตรเลียจํานวน 25 ล้านคนแล้ว โดยวคัซีนส่วนใหญ่จะมี
การผลิตขึ ,นในประเทศ  นอกจากนี , รัฐบาลออสเตรเลียยังได้สั%งซื ,อวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ที%พัฒนาร่วมกับไบโอเอ็นเทคเป็นจํานวน
เพียงพอสําหรับประชาชนราว 20% ของจํานวนประชากรทั ,งหมด โดยวคัซีนในส่วนนี ,ยังอยู่ระหว่างการผลิตในต่างประเทศ    "ตอนนี ,ออสเตรเลียมี
วคัซีนต้านโควดิ-19 ที%ทั ,งปลอดภยัและใช้ได้ผลจาก 2 บริษัท" นายสก็อต มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวระหว่างการแถลงข่าวทางโทรทศัน์  
ทั ,งนี , วคัซีนของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคที%มีประสิทธิภาพ 95% ล็อตแรกนั ,น ได้รับการอนมุัติแล้วหลงัจากส่งมาถึงออสเตรเลียเมื%อวานนี , โดยหน่วยงาน
ด้านสาธารณสขุของออสเตรเลียวางแผนจะนําวคัซีนดงักล่าวไปใช้ดําเนินการฉีดวคัซีนรอบแรกในวนัที% 22 ก.พ.นี ,  สําหรับวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าล็อ
ตแรกที%จะนําเข้ามาจากต่างประเทศนั ,น คาดว่าจะส่งมาถึงออสเตรเลียในช่วงเดือนมี.ค. และวคัซีนแอสตร้าเซนเนก้าในส่วนเหลือซึ%งนบัเป็นส่วนใหญ่
นั ,นจะมีการผลิตในออสเตรเลียตอ่ไป  

• (+/-) บิตคอยน์ขยายแรงทะยานสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลใกล้ 50,000 ดอลลาร์ในเอเชีย บิตคอยน์ทําสถิติสูงสุดอีกครั ,ง โดยเข้าใกล้ระดบั 
50,000 ดอลลาร์ ขณะที%บิตคอยน์ขยายแรงทะยาน บิตคอยน์ดีดตวัขึ ,นมากถึง 3.6% มาที% 49,913 ดอลลาร์ในการซื ,อขายที%ตลาดเอเชียในวนันี , การ
ปรับตวัขึ ,น 5 เทา่ที%ผนัผวนของบติคอยน์ในปีที%ผ่านมา อยู่ในระดบัสูงมากเมื%อเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทนุดั ,งเดิม เช่น หุ้น, ทอง และสินค้าโภค
ภณัฑ์ การปรับขึ ,นของบติคอยน์ได้แรงหนนุจากการยอมรับบิตคอยน์ในวงกว้างขึ ,น โดยเฉพาะจากการเปิดเผยของ Tesla Inc. ในเดือนนี ,ถึงการซื ,อบิต
คอยน์ 1.5 พันล้านดอลลาร์ แต่ยงัคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื%องว่า บิตคอยน์มีมูลค่าที%แท้จริงใดๆหรือไม่ ท่ามกลางคําเตือนว่า นกัลงทุนอาจ
ขาดทนุครั ,งใหญ่เนื%องจากคริปโตเคอร์เรนซีตา่งๆยงัคงมีการเก็งกําไรสงู 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัUงก่อน 

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 

 
 

 

 

 


