
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,795 1,779 1,760 

1,827 1,841 1,856 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดลดลง 4.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัการอ่อนค่าของดอลลาร์จะหนนุให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นไปแตะระดับสูงสุดที* 1,815.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  
ราคาทองคําลดช่วงบวกลง  โดยได้รับแรงกดดันจากแรงขายทํากําไร  พร้อมกับปรับตัวลงแรงจนแตะระดับตํ*าสุดบริเวณ 1,795.82 ดอลลาร์ต่อออนซ์  หลังดอลลาร์ฟื�นตัวขึ �นจากจุดตํ*าสุด
ท่ามกลางแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  หลงัตลาดหุ้นสหรัฐดิ*งลงอยา่งหนกัในช่วงต้นของการซื �อขายนําโดยแรงขายหุ้นให้กลุ่มเทคโนโลยี  ก่อนที*ตลาดหุ้นจะลดช่วงติดลบ  ขณะที*
ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นอยา่งแข็งแกร่งในเวลาต่อมา  โดยได้รับแรงหนนุสําคญัจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในระหว่างแถลงการณ์รอบครึ*งปีว่าด้วย
นโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสเมื*อวานนี �  ทั �งนี �  พาวเวลล์ระบุชัดว่า “เศรษฐกิจสหรัฐอยู่ห่างไกลจากเป้าหมาย ทั �งในแง่ของการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ  และมี
แนวโน้มว่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะมีความคืบหน้าอยา่งมีนยัสําคญั” บ่งชี �ว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมีแนวโน้มที*จะดําเนินต่อไป  สถานการณ์ดังกล่าวหนุนส่งให้ทองคําดีดตัว
ขึ �นมาเคลื*อนไหวเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั �ง  แต่จะสงัเกตได้ว่าการปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัอยูใ่นกรอบ  เนื*องจากพาวเวลล์มองว่าการลดลงของผู้ติดเชื �อเมื*อเร็ว ๆ นี �และการฉีด
วคัซีนต้าน COVID-19 อยา่งต่อเนื*องทําให้คาดการณ์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที*ดีขึ �นในช่วงปลายปีนี �  ซึ*งนั*นช่วยพยงุดอลลาร์เอาไว้จนสกัดช่วงบวกราคาทองคํา  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทอง
ลดลง -4.96 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการแถลงต่อสภาคองเกรสเป็นวนัที* 2 ของประธานเฟด  รวมถึงการเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1815.76 1795.82 1809.00 1804.60 -4.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,801.79 27.45 90.39 

MA 50 Days 1,850.78 26.42 90.36 

MA 200 Days 1,859.72 23.83 93.21 

RSI 9 Days 48.58 59.49 37.24 

RSI 14 Days 45.94 58.20 41.74 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,110.44 -4.96 

ishare 19,272.14 242.65 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8878 0.5731 0.7636 

10 วนั -0.1479 -0.4716 0.4350 

20 วนั -0.0549 -0.7009 0.0851 

50 วนั -0.1376 -0.8119 0.7636 

100 วนั -0.0854 -0.6040 -0.2662 

200 วนั 0.4728 -0.4798 -0.0667 

 

 

24 กมุภาพนัธ ์2564 

คําแนะนํา                เข้าซื �อเพื�อเก็งกําไรระยะสั�นหากราคาทองคํา

สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,795-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ได้ และทยอยปิดสถานะทํากําไรบางส่วนหากไม่ผ่าน

บริเวณแนวต้าน 1,827-1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

แม้ราคาทองคํามีการปรับตัวขึ �นค่อนข้างจํากัด แต่ระยะสั �นหากพยายามจะดีดตัวขึ �นไปทดสอบแนวต้านระดับ 1,827-1,841 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากไมส่ามารถยืนเหนือระดบั 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัสงูสดุของสปัดาห์ที*ผ่านมา)ได้อยา่งมั*นคง จะ
เกิดแรงขายกดดนัให้ราคาลงมาสู ่1,795-1,779 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพื*อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 
 



 

 

• (+) "พาวเวล" ส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงิน ยํ �าเฟดมุ่งมั�นพยุงเศรษฐกิจสหรัฐ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่ง
สัญญาณว่า เฟดจะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ในการกล่าวแถลงการณ์รอบครึ*งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อ
คณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวฒุสิภาในวนันี �  "เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายด้านเงินเฟ้อและการจ้างงานของเฟด และมีแนวโน้ม
วา่ยงัคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ*งก่อนที*จะมีความคืบหน้ามากขึ �น" นายพาวเวลกล่าว  นายพาวเวลยํ �าว่า เฟดมีความมุ่งมั*นที*จะใช้เครื*องมือทกุอย่างเพื*อ
พยงุเศรษฐกิจสหรัฐ และสร้างความมั*นใจวา่การฟื�นตวัจะมีความแข็งแกร่งมากที*สุดเท่าที*จะเป็นไปได้  นอกจากนี � นายพาวเวลยงักล่าวว่า แรงกดดนัด้าน
ราคายังคงอยู่ในระดบัตํ*า ขณะที*แนวโน้มเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่มาก  "เมื*อพิจารณาในรอบ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อยงัคงอยู่ตํ*ากว่าระดบั
เป้าหมาย 2% ของเรา" นายพาวเวลกล่าว  ขณะเดียวกัน ประธานเฟดระบุว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ แต่ก็
ไม่ได้สร้างความเสี*ยงตอ่เศรษฐกิจสหรัฐ โดยจํานวนผู้ติดเชื �อโควิด-19 ที*ลดตํ*าลง และความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนในวงกว้าง ได้สร้างความหวงัเกี*ยวกบั
การฟื�นตวัทางเศรษฐกิจ 

• (-) "เอสแอนด์พี" เผยราคาบ้านสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบ 7 ปีในเดือนธ.ค.  ผลสํารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุว่า ดชันีราคาบ้านทั*ว
ประเทศในสหรัฐพุ่งขึ �น 10.4% ในเดือนธ.ค. เมื*อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที*แล้ว ซึ*งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที*สดุในรอบ 7 ปี 

• (-) "พาวเวล" คาดเศรษฐกิจสหรัฐโต 6% ปีนี �  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวั 
6% ในปีนี � ขณะที*เศรษฐกิจฟื�นตวัขึ �นจากผลกระทบของไวรัสโควดิ-19 หลงัมีความคืบหน้าในการฉีดวคัซีนในวงกว้าง  ต่อข้อซกัถามจากคณะกรรมาธิการ
การธนาคารประจําวุฒิสภาที*ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัวมากถึง 6% ตามที*นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ไว้หรือไม่ นายพาวเวลตอบว่า 
"เป็นไปได้ที*เศรษฐกิจจะขยายตวัในช่วงดงักล่าว"  นอกจากนี � นายพาวเวลยงัเปิดเผยว่า ตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐอาจ
ดีดตวักลบัขึ �นไปแตะระดบัก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยสิ*งนี �อาจเกิดขึ �นในช่วงครึ*งแรกของปีนี � แต่นายพาวเวลปฏิเสธที*จะระบุอย่างชดัเจนว่า
จะเกิดขึ �นอย่างเร็วที*สดุในเดือนนี �หรือไม่ 

• (-) ดอลลาร์แข็งค่า ขานรับพาวเวลเชื�อมั�นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื*อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที*ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื*อคืนนี � (23 ก.พ.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงมมุมองบวกเกี*ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐ 
ขณะที*เงินปอนด์ได้แรงหนนุจากการที*รัฐบาลองักฤษประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์  ดชันีดอลลาร์ ซึ*งเป็นดชันีวดัความเคลื*อนไหวของดอลลาร์
เมื*อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ*มขึ �น 0.15% แตะที* 90.1663 เมื*อคืนนี � ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื*อเทียบกบัเงินเยน ที*ระดบั 105.31 เยน 
จากระดบั 105.03 เยน และแข็งค่าเมื*อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที*ระดบั 0.9055 ฟรังก์ จากระดบั 0.8957 ฟรังก์ แต่เมื*อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 1.2593 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2602 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าเมื*อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที*ระดบั 1.2144 ดอลลาร์ 
จากระดบั 1.2164 ดอลลาร์ ขณะที*เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที*ระดบั 1.4107 ดอลลาร์ จากระดบั 1.4074 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่
ระดบั 0.7910 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7922 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) Conference Board เผยดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคสหรัฐสูงกว่าคาดในก.พ.  ผลสํารวจของ Conference Board ซึ*งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ 
ระบวุา่ ดชันีความเชื*อมั*นของผู้บริโภคสหรัฐเพิ*มขึ �นสู่ระดบั 91.3 ในเดือนก.พ. จากระดบั 88.9 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์
ที*ระดบั 90.0 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 15.66 จุด รับพาวเวลเดนิหน้าผ่อนคลายการเงนิ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื*อคืนนี � (23 ก.พ.) หลงัจากนาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณว่า เฟดจะยงัคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป และจะใช้เครื*องมือทกุอย่างเพื*อ
พยงุเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq ปิดในแดนลบเนื*องจากนกัลงทนุยงัคงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื*อง  ดชันีเฉลี*ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที* 31,537.35 จุด เพิ*มขึ �น 15.66 จุด หรือ +0.05% ดชันี S&P500 ปิดที* 3,881.37 จุด เพิ*มขึ �น 4.87 จุด หรือ +0.13% และดชันี Nasdaq ปิดที* 
13,465.20 จดุ ลดลง 67.85 จดุ หรือ -0.50% 

 

                         ที*มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที* 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื*อมั*นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   92.4** 90.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.5%** 0.3% 

วนัองัคารที* 23 ก.พ. ทั �งวนั ญี*ปุ่ น Bank Holiday  - - 

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS  10.1%** 9.1% 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื*อมั*นผู้บริโภคจาก Conference Board  91.3** 89.3 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดริชมอนด์  14** 14 

วนัพธุที* 24 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.   859K 842K 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์   - -7.3M 

วนัพฤหสับดีที* 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื*อมั*นผู้บริโภค จาก GfK   -14.0 -15.6 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งที* 2 GDP ไตรมาส 4/2020   4.1% 4.0% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั*งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนม.ค.   0.6K 1.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั*งซื �อสินค้าคงทนเดือนม.ค.     1.3% 0.5% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   - 861K 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที*รอปิดการขายเดือนม.ค.     0.2% -0.3% 

วนัศกุร์ที* 26 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.3% 

 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนม.ค.   10.0% 0.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนม.ค.   0.7% -0.2% 

 20.30 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนม.ค.   - 0.3% 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนก.พ.   61.0 63.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื*อมั*นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM   76.3 76.2 

 22.00 น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM   - 3.3% 

 วนัที* 1 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสาร์ที* 27 ก.พ. วนัที* 2 ทั �งหมด G20 Meetings   - - 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที*มีการประกาศออกมา 

*ที*มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที* 21 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ*งอาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


