
 

18 February 2021 

สรุป การระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้และสายพันธุ์บราซิล ซึ#งสามารถติดเชื )อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อังกฤษ สร้างความกังวลต่อการฟื)นของเศรษฐกิจ เมื#อ
นกัวิทยาศาสตร์ประเมินว่ากลายพนัธุ์ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สายพนัธุ์แอฟริกาใต้มีความรุนแรงของโรคมากกว่าสายพนัธุ์องักฤษ เนื#องจากมีการกลายพนัธุ์ที#มีความซบัซ้อนผ่าน
การเปลี#ยนแปลงโครงสร้างของโปรตีนส่วนหนาม รวมทั )ง ความกังวลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภยั ของวัคซีนโควิด-19 ความเสี#ยงดงักล่าว สร้างแรงซื )อทองคําในฐานะ
สินทรัพย์ปลอดภยั นอกจากนี ) นกัวิจยัเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ชะลอการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 โดสที# 2 ของบริษัท Pfizer Inc หลงัการฉีดโดสแรก โดยออกคําเตือนถึง
ความไม่แน่นอนเกี#ยวกับระยะเวลาในการป้องกนัของวคัซีนโดสแรก และ การฉีดวคัซีนโดสที#สองในเวลาหนึ#งเดือนหลงัจากฉีดโดสแรก "แทบไม่เพิ#มประโยชน์ในระยะสั )น" ทั )งนี ) 
สําหรับนกัลงทนุที#รับความเสี#ยงได้แนะนําให้ดบูริเวณแนวรับ 1,769-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่หลดุสามารถเข้าซื )อเพื#อรอขายทํากําไรบริเวณแนวต้านที# 1,795-1,803 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านไปได้ให้รอขายทํากําไรบริเวณแนวต้านถดัไป และควรตั )งจดุตดัขาดทนุหากราคาไม่เป็นไปตามที#คาดการณ์ เพื#อลดความเสี#ยงพอร์ตการลงทนุ 
 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

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

Spot Gold ($) 1,775.80 1,788.30 12.50 0.70 

Spot Silver ($) 27.34 27.31 -0.03 -0.11 

50 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,450 25,520 70 0.28 

Gold Online Futures (GOH21)  1,786 1,789 3.80 0.21 

Silver Futures (SVFH21)  27.14 27.46 0.32 1.18 

ดชันดีอลลาร ์ 90.92 90.72 -0.20 -0.22 

เงนิบาท (฿/$) 30.00  30.00  0.00  0.00  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ถ้าราคายงัสามารถทรงตวัอยู่บนโซน 1,769-1,764 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ ทําให้ยงัมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,795-1,803 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แต่หากว่าราคาขยับขึ )นยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ มีแนวโน้มที#ราคาจะปรับตัวขึ )น 
ทดสอบบริเวณแนวต้านถดัไปโซน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แนะนําให้ปิดสถานะบ้างหากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,795-
1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ไปได้ แต่หากราคาทองคําสามารถผ่านไปได้ นกัลงทุนอาจ
ชะลอการปิดสถานะไปบริเวณแนวต้านถดัไปที# 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์   
Short Position สามารถถือตอ่ได้หากราคาหลดุแนวรับ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่
หากราคาสามารถขึ )นไปยืนเหนือแนวต้าน 1,803ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนําให้ปิด
สถานะขายลง 
Open New แนะนําให้เก็งกําไรระยะสั )นโดยหาจงัหวะเปิดสถานะซื )อหากราคาอ่อน
ตวัลงไม่หลดุโซนบริเวณแนวรับ 1,769-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และให้ปิดสถานะ
ทํากําไรเมื#อราคาดีดตวัขึ )นไมผ่า่นโซนแนวต้าน 1,795-1,803 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ด้าน
นกัลงทุนที#ถือสถานะซื )ออาจตดัขาดทุนหากราคาหลดุแนวรับ 1,764 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,764  1,746  1,721 

 1,803  1,821  1,839 



 

 

• (+) ฮั� งเส็งปิดร่วง 489.67 จุด จากแรงขายทํากําไร  ดชันีฮั#งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงในวนันี )จากแรงขายทํากําไร หลังจากที#ตลาดหุ้นฮ่องกง
ปรับตวัขึ )นหลายวนัทําการตดิตอ่กนั  ดชันีฮั#งเส็งปิดวนันี )ที# 30,595.27 จดุ ลดลง 489.67 จดุ หรือ -1.58% 

• (+) หุ้นยุโรปเปิดทรงตัว ผิดหวังผลประกอบการ-หุ้นเหมืองแร่ช่วยพยุง  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดแทบไม่ขยบัในวนันี ) หลังนักลงทนุผิดหวงักับการ
รายงานผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ตลาดยงัได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที#ปรับตวัขึ )น หลงัจาก
ราคาทองแดงพุ่งแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 10 ปีในวนันี )  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี )ที#ระดบั 415.87 จุด ลดลง 0.23 จุด หรือ -0.06%  
ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันี )ที# 13,926.84 จุด เพิ#มขึ )น 17.57 จุด หรือ +0.13% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั#งเศสเปิดตลาดวนันี )ที# 
5,757.75 จดุ ลดลง 8.09 จดุ หรือ -0.14% 

• (-) ฮ่องกงไฟเขียวใช้วัคซีนต้านโควดิจากซโินแวกของจีนเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว  รัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ได้อนมุตัิให้มีการ
ใช้วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวก ไบโอเทคจากจีนเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว หลังจากที#คณะผู้ เชี#ยวชาญแนะนําให้ใช้วคัซีนดงักล่าวได้  นาง
โซเฟีย ชาน รัฐมนตรีกระทรวงอาหารและสุขภาพของฮ่องกงแถลงถึงผลการตัดสินใจดังกล่าว ซึ#งอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดของซิโนแวกเป็นตวัที# 2 
ตามหลงัวคัซีน mRNA ที#พฒันาโดยบริษัทโฟซนั ฟาร์มา และบริษัทบิออนเทค  ทั )งนี ) หลงัจากได้รับคําแนะนําจากผู้ เชี#ยวชาญ นางชานเชื#อมั#นว่า การ
อนมุตัใิช้วคัซีนดงักล่าวเป็นสิ#งที#จําเป็น และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของประชาชน  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนล็อตแรกจะถูกส่งไปยงัฮ่องกง
ในเร็วๆ นี ) และรัฐบาลฮ่องกงจะเปิดตวัโครงการฉีดวคัซีนโดยเร็วที#สดุหลงัจากการตรวจสอบคณุภาพ  คณะที#ปรึกษาของฮ่องกงด้านวคัซีนโควิด-19 ได้
ตดัสินใจเมื#อวนัองัคารที#จะแนะนําให้ใช้วคัซีนโควิดของบริษัทซิโนแวก เนื#องจากบรรดาผู้ เชี#ยวชาญเห็นพ้องกันว่า การใช้วคัซีนดงักล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์มากกวา่ความเสี#ยง 

• (-) ฮ่องกงไฟเขียวใช้วัคซีนต้านโควดิจากซโินแวกของจีนเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว  รัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ได้อนมุตัิให้มีการ
ใช้วคัซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทซิโนแวก ไบโอเทคจากจีนเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว หลังจากที#คณะผู้ เชี#ยวชาญแนะนําให้ใช้วคัซีนดงักล่าวได้  นาง
โซเฟีย ชาน รัฐมนตรีกระทรวงอาหารและสุขภาพของฮ่องกงแถลงถึงผลการตัดสินใจดังกล่าว ซึ#งอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดของซิโนแวกเป็นตวัที# 2 
ตามหลงัวคัซีน mRNA ที#พฒันาโดยบริษัทโฟซนั ฟาร์มา และบริษัทบิออนเทค  ทั )งนี ) หลงัจากได้รับคําแนะนําจากผู้ เชี#ยวชาญ นางชานเชื#อมั#นว่า การ
อนมุตัใิช้วคัซีนดงักล่าวเป็นสิ#งที#จําเป็น และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของประชาชน  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า วคัซีนล็อตแรกจะถูกส่งไปยงัฮ่องกง
ในเร็วๆ นี ) และรัฐบาลฮ่องกงจะเปิดตวัโครงการฉีดวคัซีนโดยเร็วที#สดุหลงัจากการตรวจสอบคณุภาพ  คณะที#ปรึกษาของฮ่องกงด้านวคัซีนโควิด-19 ได้
ตดัสินใจเมื#อวนัองัคารที#จะแนะนําให้ใช้วคัซีนโควิดของบริษัทซิโนแวก เนื#องจากบรรดาผู้ เชี#ยวชาญเห็นพ้องกันว่า การใช้วคัซีนดงักล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์มากกวา่ความเสี#ยง 

• (-) ออสเตรเลียจ่อเริ�มฉีดวัคซีนต้านโควดิสัปดาห์หน้า ผู้สูงวัยได้ฉีดก่อน  รัฐบาลออสเตรเลียประกาศวา่จะเริ#มดําเนินการฉีดวคัซีนต้านโควิด-19 
ให้กบัประชาชน ตั )งแต่วนัที# 22 ก.พ. เป็นต้นไป  นายเกร็ก ฮนัต์ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียและนายเบรนแดน เมอร์ฟี เลขาธิการ
กระทรวงสาธารณสขุได้เปิดเผยในวนันี )วา่ จะเริ#มดําเนินการฉีดวคัซีนให้กบัผู้สงูวยัในบ้านพกัคนชรา 200 แหง่ใน 190 เมืองของออสเตรเลียในวนัจนัทร์
ที#จะถงึนี ) "คาดวา่ผู้สงูวยัในบ้านพกัคนชราราว 240 แหง่หรือมากกว่านั )น จะได้รับวคัซีนภายในสปัดาห์แรก" นายฮนัต์กล่าวระหว่างการแถลงข่าวที#กรุง
แคนเบอร์รา  นอกจากผู้ สูงวัยในบ้านพักคนชราและเจ้าหน้าที#ผู้ ดูแลแล้ว กลุ่มเจ้าหน้าในพื )นที#ชายแดน เจ้าหน้าที#ในพื )นที#กักตัว และเจ้าหน้าที#
สาธารณสขุแนวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกที#ได้รับการฉีดวคัซีนต้านโควิด-19 เช่นกนั  ทั )งนี ) วคัซีนของไฟเซอร์/บิออนเทคที#รัฐบาลออสเตรเลียได้สั#งซื )อมา 20 
ล้านโดส จะเป็นวคัซีนเจ้าแรกที#มีการดําเนินการฉีดในออสเตรเลีย  นายเมอร์ฟีระบุว่า จะมีการดําเนินการฉีดวคัซีนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดย
ตั )งเป้าหมายว่าจะดําเนินการฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนออสเตรเลียครบทกุคนภายในเดือนตลุาคมนี )  "นบัว่าเป็นเรื#องน่าตื#นเต้นอย่างยิ#ง ที#เรากําลงัจะ
เริ#มภารกิจฉีดวคัซีนครั )งใหญ่ที#สุดและมีความซบัซ้อนที#สุดในประวตัิศาสตร์ของชาติเรา" นายเมอร์ฟีกล่าว  นายเมอร์ฟียงัระบุด้วยว่า คณะกรรมการ
หลกัด้านการคุ้มครองสุขภาพของออสเตรเลีย (Australian Health Protection Principal Committee - AHPPC) กําลงัพิจารณาว่าควรออกข้อบงัคบั
ให้เจ้าหน้าที#ดแูลผู้สงูวยัต้องฉีดวคัซีนด้วยหรือไม่ 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั_งก่อน 

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)   12.1** 3.5 

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

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื )นฐานเดือนม.ค.  5.9%** -1.4% 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื )นฐาน (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.   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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


