
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา  
เลขทะเบียน : 040068 
นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
24/02/2564 11:18 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.60 1,808.21 3.61 0.20 

Spot Silver ($) 27.62 27.70 0.08 0.29 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,810 25,820 10 0.04 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,790 25,850 60 0.23 

Gold Online Futures (GOH21) 1,806.90 1,809.40 2.50 0.14 

Silver Futures (SVFH21)  27.94 27.81 -0.13 -0.47 

ดชันดีอลลาร ์ 90.12 90.10 -0.02 -0.02 

เงนิบาท (฿/$) 30.02 30.02 0.00 0.00 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

ราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นคอ่นขา้งจาํกดั ระยะสั�นหากพยายามจะดีดตวั

ขึ �นไปทดสอบแนวตา้นแต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบัแนวตา้นบริเวณ 

1,827 ดอลลารต์่อออนซ(์ระดบัสูงสุดของสัปดาหที์9ผ่านมา)ไดอ้ย่างมั9นคง 

จะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาสู่ 1,795-1,779 ดอลลารต์่อออนซเ์พื9อ

สะสมแรงซื �ออีกครั�ง 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   
หากสามารถยืนเหนือ 1,795-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์เปิดสถานะซื �อ โดย

ตดัขาดทนุหากราคาหลุด 1,779 ดอลลารต์อ่ออนซ ์สาํหรบัการขายทาํกาํไร

อาจพิจารณาดูบริเวณ 1,821-1,827 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านขึ �นไปให้

ชะลอการขายไปที9 1,841 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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                                   ที9มา: Aspen 
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 GOH21 

1,795  1,779  1,760 

 1,827  1,841  1,856 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตวัเหนือ 1,800 ดอลลารต่์อออนซ ์หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่า เฟดจะยงัคงใชน้โยบายผ่อนคลาย
ทางการเงินต่อไป เขาระบวุ่า เมื9อพิจารณาในรอบ 12 เดือน อตัราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ต ํ9ากว่าระดบัเป้าหมาย 2% สะทอ้นว่าเฟดจะยงัไม่กลบัมาคมุเขม้นโยบายการเงินและจะยงัไม่ถอน 
QE ออกจากระบบ จึงทาํใหบ้อนดยี์ลดส์หรฐัลดช่วงบวกลงบา้ง แต่พาวเวล ค่อนขา้งมองบวกกบัเศรษฐกิจสหรฐั โดยพาวเวลคาดว่าเศรษฐกิจสหรฐัปี 2021 มีโอกาสขยายตวัที9ระดบั 
6% หลงัจากการฉีดวคัซีนในวงกวา้ง  นอกจากนี � พาวเวลยงัประเมินว่า จีดีพีสหรฐัอาจกลบัไปแตะระดบัก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ9งปีแรกของปีนี � และมองว่า
ดา้นตลาดที9อยู่อาศยัของสหรฐัไดฟื้�นตวัขึ �นแลว้ ขณะที9การลงทนุของภาคธรุกิจและภาคการผลิตปรบัตวัขึ �นเช่นกนั จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของเฟดและสภาคองเกรส ส่งผลให้
บอนดยี์ลดส์หรฐัอาย ุ10 ปี ยงัคงทรงตวัที9 1.343 รกัษาระดบัไวไ้ดไ้ม่ไกลจากระดบัสงูสดุรอบ 1 ปี ซึ9งกดดนัราคาทองคาํซึ9งไม่ใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบี �ย  สาํหรบัคืนนี � เวลา 
22.00 น. ตามเวลาไทย แนะนาํจับตา พาวเวล ประธานเฟด ซึ9งจะกล่าวแถลงการณอ์ีกครั�งต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎร พรอ้มติดตามการเปิดเผย 
ยอดขายบา้นใหม่เดือนม.ค. เพือชี �นาํทิศทางเศรษฐกิจสหรฐัเพิ9มเติม 
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 (+)  ดอลลารร์ ่วงขณะความต้องการสินทร ัพยเ์สี�ยงเพ ิ�ม ดอลลารร์่วงสู่ระดบัต ํ9าสุดรอบ 3 ปีเมื9อเทียบกบัปอนด ์และปรบัลงเมื9อเทียบกบัสกุลเงิน
โภคภณัฑต์่างๆในวนันี� ขณะที9นกัลงทนุเพิ9มคาดการณที์9ว่า การฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลกจะหนนุสินทรพัยเ์สี9ยง  ดอลลารนิ์วซีแลนดร์่วงลงในช่วงสั�นๆ
แต่หลงัจากนั�นมีเสถียรภาพอย่างรวดเร็ว หลังจากที9ธนาคารกลางนิวซีแลนดค์งนโยบายการเงินและระบุว่า เงินเฟ้อและการจา้งงานยังคงอยู่ต ํ9ากว่า
เป้าหมายในระยะกลาง    "ความตอ้งการสินทรพัย์เสี9ยงเพิ9มขึ �นอย่างมาก และนั9นทาํให้ดอลลารเ์สียเปรียบอย่างมาก" ปอนดป์รับขึ �นสู่ 1.4170 
ดอลลาร ์ซึ9งเป็นระดบัสูงสุดนับตั�งแต่เดือนเม.ย.2018 แนวโนม้สาํหรบัปอนดส์ดใสขึ �น ขณะที9นักลงทุนยินดีต่อแผนการฉีดวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที9
รวดเรว็ขององักฤษและแผนขององักฤษในการผ่อนปรนมาตรการจาํกดัตอ่กิจกรรมเศรษฐกิจ 

 (+)  ป ธ .อ ีซ ีลั�น จะร ับ วัคซ ีน "AstraZeneca", เ ร ียกความมั�น ใจห ลังเกิดความกังวลผลข้างเคียง นางอัวรซู์ลา ฟอน แดร ์ไลเอิน ประธาน
คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุว่า เธอยินดีรบัวคัซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca ขณะที9เจา้หนา้ที9เร่งหาวิธีรบัประกันว่า วคัซีนที9ถูก
ปฏิเสธจากเยอรมนีซึ9งไม่แน่ใจในวคัซีนจะไม่สูญเปล่า ความเห็นของเธอมีขึ �น ท่ามกลางความกงัวลที9เพิ9มมากขึ �นว่า ความเห็นเชิงลบจากเจา้หนา้ที9
ระดบัสูงของยุโรปซึ9งรวมถึง ประธานาธิบดีแอมมานแูอล มาครงของฝรั9งเศส จะส่งผลใหก้ารรบัวคัซีนดงักล่าวซึ9งเป็นหนึ9งในเพียงสามชนิดที9ไดร้บัการ
อนมุตัิทั9วสหภาพยุโรป (EU) ในขณะนี�ชะลอลง  เมื9อตน้เดือนนี� ปธน.มาครงระบุว่า องักฤษเผชิญความเสี9ยงในการอนมุตัิวคัซีน AstraZeneca อย่าง
รวดเร็ว ผลการศึกษาอย่างเป็นทางการฉบับหนึ9งของเยอรมนีพบหลักฐานว่า แม้ว่าวคัซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca มีประสิทธิภาพ แต่วัคซีน
ดงักล่าวมีผลขา้งเคียงรุนแรงกวา่วคัซีนของคูแ่ข่งสาํคญัอีกสองชนิด 

 (-) ฮั�งเส็งเปิดบวก 70.01 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ดัชนีฮั�งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดบวกในวันนีJ  ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์
ที9ปิดปรบัตวัขึ �นเมื9อคืนนี� (23 ก.พ.) หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดจะยังคงใชน้โยบายผ่อน
คลายทางการเงินต่อไป และจะใชเ้ครื9องมือทุกอย่างเพื9อพยุงเศรษฐกิจสหรฐั สาํนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดชันีฮั9งเส็งเปิดที9 30,702.65 จุด เพิ9มขึ �น 
70.01 จดุ หรือ +0.23% 

 (+/-) บิตคอยน ์ดีดตัวทะลุ 50,000 ดอลลารใ์นตลาดเอเช ียวันนีJหลังคํากล่าวของ"เคธ ี วูด" บิตคอยนพ์ุ่งขึ �นมากถึง 5.4% สู่ระดบัราว 50,557 
ดอลลารใ์นการซื �อขายที9ตลาดเอเชีย การดีดตวัขึ �นดงักล่าวเกิดขึ �นหลงัสปัดาหที์9ผนัผวนสาํหรบับติคอยนซ์ึ9งรวมถึงการรว่งสู่ 45,000 ดอลลารเ์มื9อวานนี�
ซึ9งกระตุน้ความวิตกเกี9ยวกบัความคงทนยั9งยืนของการทะยานขึ �น 5 เท่าที9ผนัผวนในปีที9ผ่านมา ความเชื9อมั9นโดยรวมของนกัลงทนุไดร้บัแรงหนนุจาก
คาํกล่าวเมื9อวานนี�จากนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ9งส่งสญัญาณว่า เฟดยงัไม่ใกลที้9จะยุตินโยบายเชิงผ่อนคลาย คริป
โตเคอรเ์รนซีต่างๆได้แรงหนุนจากกระแสการกระตุ้นทางการเงินและการคลังเพื9อต้านผลกระทบของโรคระบาด  นางเคธี วูด จากบริษัท Ark 
Investment Management ใหส้มัภาษณก์บับลมูเบริก์วา่ เธอมี "ทศันะเชิงบวกอย่างมากตอ่บติคอยน ์ยินดีอย่างยิ9งที9เห็นการปรบัฐานอย่างมีคณุภาพ"  
การปรบัตวัของบิตคอยนใ์นสัปดาหนี์�ย ํ�าเตือนนักลงทุนถึงความผันผวน  บิตคอยนย์ังคงต ํ9ากว่าระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์เมื9อไม่นานมานี�ที9ราว 
58,350 ดอลลาร ์แตก่ารปรบัตวัลงจนถงึขณะนี� "คอ่นขา้งเล็กนอ้ย" Bespoke Investment Gorup ระบ ุ

 (+/-)  สภาผู้แทนฯสหรัฐวางแผนลงมตริ ่างกฎหมายเยยีวยาโควดิ-19 วันศุกรน์ ีJ   นายสเตนีย ์โฮเยอร ์สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัสงักดัพรรค
เดโมแครตระบุว่า สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัจะลงมติต่อร่างกฎหมายเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนัศกุรนี์ �ตามเวลาทอ้งถิ9น เขา
กล่าวว่า "ประชาชนชาวอเมริกนัสนบัสนนุร่างกฎหมายฉบบันี�อย่างมาก และเราจะดาํเนินการอย่างรวดเร็วเพื9อใหม้าตรการฉบบันี�ออกเป็นกฎหมาย" 
คณะกรรมการงบประมาณสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัอนมุตัิมาตรการฉบบัดงักล่าวเมื9อวนัจนัทรที์9ผ่านมา การผ่านมาตรการเยียวยาเพิ9มเติมเพื9อบรรเทา
ผลประทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดเป็นความสาํคญัอันดบัแรกของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐั  แมว้่าการสาํรวจแสดงว่า ชาวอเมริกัน
ตอ้งการการสนับสนุนทางเศรษฐกิจมากขึ �น แต่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันยังมีทัศนะที9แตกต่างกันอย่างมากเกี9ยวกับวิธีที9ดีที9สุดในการ
สนบัสนนุเศรษฐกิจ 

 
 

 ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 
 



www.ylgfutures.co.th 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัJงก่อน 

วนัจนัทรที์9 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื9อมั9นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   92.4** 90.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.5%** 0.3% 

วนัองัคารที9 23 ก.พ. ทั�งวนั ญี9ปุ่ น Bank Holiday   - - 

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   10.1%** 9.1% 

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื9อมั9นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   91.3** 89.3 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   14** 14 

วนัพธุที9 24 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.   853K 842K 

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -6.5M -7.3M 

วนัพฤหสับดีที9 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื9อมั9นผูบ้รโิภค จาก GfK   -14.0 -15.6 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งที9 2 GDP ไตรมาส 4/2020   4.1% 4.0% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั9งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนม.ค.   0.6K 1.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั9งซื �อสินคา้คงทนเดือนม.ค.     1.3% 0.5% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   - 861K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที9รอปิดการขายเดือนม.ค.     0.2% -0.3% 

วนัศกุรที์9 26 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื�นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.3% 

 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนม.ค.   10.0% 0.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนม.ค.   0.7% -0.2% 

 20.30 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนม.ค.   - 0.3% 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.พ.   61.0 63.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื9อมั9นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยจากUoM   76.3 76.2 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยจาก UoM   - 3.3% 

 วนัที9 1 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสารที์9 27 ก.พ. วนัที9 2 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที9มีการประกาศออกมา 

*ที9มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที9 21 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ9งอาจมีการเปลี9ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


