
 

17 February 2021 

สรุป นายเจมส์ บลูลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลยุส์ ระบุว่า ภาวะการเงินในสหรัฐ "โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี" โดยมีความเป็นไปได้ที.การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐจะแซงหน้าจีน ทางด้านนางเอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดสาขาแคนซสัซตีิ 2 กลา่วว่า นโยบายการคลงัจะยงัคงเป็นแรงหนนุเศรษฐกิจที.สําคญัในสหรัฐ จนกว่าโรคระบาดของโควิด-19 จะ
บรรเทาลง นกัลงทนุพิจารณาแนวโน้มการฟื2นตวัของเศรษฐกิจและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ.มเตมิ เทียบกบัความวิตกตอ่เนื.องเกี.ยวกบัโควิด-19 หลงัจากการลดลงอย่างมากของยอดผู้ติดเชื 2อ
โควิด-19 รายใหม่, ความคืบหน้าเกี.ยวกบัการแจกจ่ายวคัซีน ปัจจยัดงักลา่ว เพิ.มโอกาสที.เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัขึ 2นจนหนนุดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื.อเทียบกับสกุลเงินหลกัอื.นๆ หากเห็น
การฟื2นตวัของเศรษฐกิจสหรัฐที.ชดัเจนมากขึ 2นหลงัวคัซีนเริ.มแพร่หลาย แนวโน้มดงักลา่วยงัคงกดดนัราคาทองคํา ทั 2งนี 2 หากราคาทองคําฟื2นตวัขึ 2นในระดบัจํากดั โดยไม่สามารถผ่านแนวต้าน 
1,803-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขาย โดยแนะนํานกัลงทนุอาจแบ่งทองคําออกขายบางสว่นบริเวณแนวต้าน ซึ.งหากไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งราคาทองคํายงั
มีโอกาสอ่อนตวัลงเพื.อสร้างฐานของราคา ซึ.งแนะนํานกัลงทนุสามารถรอเข้าซื 2อคืนเมื.อราคามีการย่อตวัไม่หลดุแนวรับ โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,784-1,764 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

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

Spot Gold ($) 1,793.90 1,787.20 -6.70 -0.37 

Spot Silver ($) 27.21 27.15 -0.06 -0.22 

50 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,930 25,500 -430 -1.66 

Gold Online Futures (GOH21)  1,826 1,788 -37.70 -2.06 

Silver Futures (SVFH21)  27.89 27.22 -0.67 -2.40 

ดชันดีอลลาร ์ 90.64 90.74 0.09 0.10 

เงนิบาท (฿/$) 29.92  29.98  0.06  0.18  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ระยะสั 2นราคามีการเคลื.อนไหวในกรอบในทิศทางอ่อนตวั
ลง หากราคาดีดตวัขึ 2นไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,803-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
อาจเห็นแรงขายทํากําไรกลับเข้ามา และทําให้ราคาทองคํามีโอกาสอ่อนตวัลง
กลบัขึ 2นไปทดสอบแนวรับโซน 1,784-1,764 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position ให้ขายทํากําไรเมื.อราคาทองคําดีดตวักลบัไปทดสอบแนวต้าน 
1,803-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาทองคําหลุดจากแนวรับ 1,784-
1,764 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะนําให้ลดสถานะซื 2อลง 
Short Position จบัตามองบริเวณแนวรับโซน 1,784-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากมีการย่อตวัลงมาและราคาทองคําไม่หลุดจากระดบัดงักล่าว หากรับความ
เสี.ยงได้น้อยแนะนําให้ทยอยปิดสถานะทํากําไร 
Open New หาจังหวะให้รอขายเมื.อราคาทองคํากลับขึ 2นไปทดสอบแนวต้าน 
1,803-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (สถานะขายตดัขาดทนุหากผ่าน 1,821 ดอลลาร์
ต่อออนซ์) และ รอเข้าซื 2อคืนเพื.อเก็งกําไรระยะสั 2น เมื.อราคาทองคําสามารถยืน
เหนือโซน 1,784-1,764 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อย่างแข็งแกร่ง  
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,784  1,764  1,746 

 1,803  1,821  1,839 



 

 

• (+) ไต้หวันระงับดีลซื Nอวัคซีนโควิดกับไบโอเอ็นเทคชั� วคราว หลังถูกจีนกดดัน  นายเฉิน ชิห์-ชุง รัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวนัเปิดเผยว่า รัฐบาล
ไต้หวนัได้ระงบัการทําสัญญาจัดซื 2อวคัซีนป้องกนัโควิด-19 จํานวน 5 ล้านโดสกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีเป็นการชั.วคราว โดยให้เหตุผลว่า
ความล่าช้าที.เกิดขึ 2นเป็นเพราะแรงกดดนัจากรัฐบาลจีน  รมว.สาธารณสุขไต้หวนัเผยว่า มีประเด็นทางการเมืองอยู่เบื 2องหลังการตดัสินใจครั 2งนี 2 โดย
ไม่ได้พาดพิงถงึจีนโดยตรง และแสดงความกงัวลเกี.ยวกบัการแทรกแซงจากภายนอก   "มีคนบางกลุ่มที.ไม่ต้องการให้ไต้หวนัอยู่อย่างสงบ" นายเฉินให้
สมัภาษณ์ทางสถานีวิทยุโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ.มเติม  เมื.อเดือนธ.ค.ปีที.แล้ว ทางการไต้หวนัเกือบจะประกาศการทําข้อตกลงจดัซื 2อวคัซีนกบัไบโอเอ็น
เทค แต่บริษัทผู้ผลิตวคัซีนได้ระงบัการทําสญัญา ทั 2งนี 2 บริษัทไบโอเอ็นเทคได้ลงนามในสญัญากบับริษัท Shanghai Fosun Pharmaceutical Group 
ของจีน เพื.อให้สิทธิในการพัฒนาและจําหน่ายวัคซีนต้านโควิด-19 ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน  วคัซีนดังกล่าวพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยี mRNA ของไบโอเอ็นเทค โดยบริษัทยาของจีนตกลงที.จะจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเงิน 85 ล้านดอลลาร์ และค่าลงทุนอีก 50 ล้าน
ดอลลาร์ให้กบัไบโอเอ็นเทค  นายเฉินกล่าวด้วยว่า ไบโอเอ็นเทคไม่ได้ห้ามเรื.องการเอ่ยถึงบริษัทจีนดงักล่าว ขณะที.สญัญากบัไบโอเอ็นเทคยงัไม่มีการ
ยกเลิก เพียงแตร่ะงบัไว้ก่อนเทา่นั 2น 

• (+) สื�อเผยอังกฤษเล็งทยอยคลายล็อกดาวน์เริ�มตั Nงแต่เม.ย.  นสพ.เดลี. เมลรายงานว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสนัขององักฤษกําลงัพิจารณา
การทยอยยกเลิกการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ซึ.งจะทําให้ผบัและร้านอาหารสามารถเปิดให้บริการอีกครั 2งในเดือนพ.ค. และอุตสาหกรรมบริการและ
ท่องเที.ยวภายในประเทศจะไม่เปิดทําการอย่างเต็มที.จนถึงเดือนก.ค.  โควิด-19 ซึ.งส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิต 2.4 ล้านคนทั.วโลก สร้างความยุ่งเหยิงให้กับ
ชีวิตปกติของประชาชนหลายพนัล้านคน และทําให้องักฤษเผชิญภาวะยํ.าแย่ที.สุดในรอบ 300 ปี นายกฯจอห์นสันซึ.งจะเปิดเผยรายละเอียดของการ
ผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวนัที. 22 ก.พ.กล่าววา่ แผนยตุลิ็อกดาวน์จะมีความระมดัระวงัแต่จะไม่เปลี.ยนแปลง องักฤษฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 โดสแรก
ให้กบัประชาชน 15.6 ล้านคนจนถึงขณะนี 2 รายงานระบุว่า การผ่อนคลายล็อกดาวน์ในวงจํากดัจะเริ.มขึ 2นในเดือนเม.ย. โดยโรงแรมขนาดใหญ่จะเปิด
ให้บริการอีกครั 2ง แม้ว่าผบั, บาร์ และร้านอาหารจะจําเป็นต้องรอจนถึงเดือนพ.ค. กีฬาบางประเภท เช่น กอล์ฟและเทนนิสอาจสามารถเริ.มขึ 2นอีกครั 2ง 
การเปิดผบัอย่างเตม็ที.จะเริ.มขึ 2นในช่วงต้นเดือนมิ.ย. 

• (-) ธุรกิจสหรัฐกลับมาซื Nอโฆษณา"TikTok"หลังคําขู่"ทรัมป์"ส่อแววไร้อํานาจ  ธุรกิจโฆษณาของ TikTok อยู่ในภาวะซบเซาในเดือนก.ค.ปีที.ผ่าน
มา หลังถูกกล่าวหาจากคณะบริหารภายใต้การนําของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ว่าเป็นฉากหน้าของรัฐบาลจีน ธุรกิจโฆษณาในสหรัฐของ 
TikTok ทะยานขึ 2นอีกครั 2งหลงัอดีตปธน.ทรัมป์ก้าวลงจากอํานาจ แบรนด์ใหญ่ๆปฏิเสธที.จะซื 2อโฆษณา แม้แต่ในขณะที.ผู้บริหาร TikTok เสนอการคืน
เงินในกรณีที.แพล็ตฟอร์มสื.อสงัคมออนไลน์ดงักล่าวถกูสั.งห้ามดําเนินการในสหรัฐ แต่หลงัจากชดัเจนว่าปธน.โจ ไบเดนชนะการเลือกตั 2งประธานาธิบดี
สหรัฐในเดือนพ.ย. ทกุอย่างเปลี.ยนแปลงไป นางเอริกา แพทริค รองประธานและผู้ อํานวยการฝ่ายสื.อสงัคมออนไลน์ของบริษัท Mediahub Worldwide 
ซึ.งร่วมงานกบัแบรนด์ตา่งๆ ซึ.งรวมถงึ Netflix และ Twitch ระบวุา่ "ความสนใจใน TikTok ทะยานขึ 2น" เธอคาดว่า การใช้จ่ายของลูกค้าจะเพิ.มขึ 2นอย่าง
มากในช่วง 6 เดือนข้างหน้า  

• (-) ฮั� งเส็งปิดทะยาน 338.28 จุด ตามทศิทางดาวโจนส์  ดชันีฮั.งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเพิ.มขึ 2นในวนันี 2 ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก
ที.ปิดบวกเมื.อคืนนี 2 โดยได้แรงหนนุจากความหวงัที.ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะอนมุตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที.นําเสนอ
โดยประธานาธิบดีโจ 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 ระบุ
ว่า การปรับลง 10% ของหุ้นสหรัฐดูเหมือน "เป็นไปได้อย่างยิ.ง" ในขณะที.ตลาดปรับสมดุลโดยอิงตามอัตราส่วนความคุ้มค่า  เขากล่าวว่า "ความ
ระมดัระวงัของเราในปัจจบุนัสะท้อนถงึปัจจยัหลายประการ ซึ.งรวมถงึตวัเลขความเชื.อมั.นเชิงบวก, มลูค่าที.ระดบัสูง และการลดลงของแรงผลกัดนัด้าน
การทบทวนปรับผลประกอบการ ซึ.งในขณะที.ช่วงขาขึ 2นมีไม่มากนกัต่อเป้าหมายเชิงบวกอื.นๆ แต่จุดยืนสายกลางเป็นสิ.งที.สมเหตุสมผล" Citigroup 
ตั 2งเป้าหมายสิ 2นปีที. 3,800 สําหรับดชันี S&P 500 และทีมงานด้านกลยุทธ์คาดว่า ดชันีดงักล่าวจะอยู่ในกรอบ 3,600 - 4,000 ดชันี S&P 500 ปิดที.
ประมาณ 3,933 เมื.อวานนี 2 ซึ.งใกล้ระดบัสูงสุดตลอดกาล  เขากล่าวว่า หุ้นสหรัฐไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ และในขณะที.เศรษฐกิจกําลงัออกจากภาวะ
ถดถอยและธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ขึ 2นอตัราดอกเบี 2ย นั.นบ่งชี 2ว่า อาจจะไม่มีการเทขายอย่างหนกัในหุ้น "ขณะที.หุ้นอาจจะปรับลง 10%-20% 
แตเ่ราไม่คดิวา่จะมีการทรุดตวัลงมากกวา่ 50%" 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัNงก่อน 

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 

 
 

 

 

 

 

 


