
  

                         หากราคาทองคําอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือโซน 
1,800-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นการปรับตัวขึ +นไปทดสอบแนว
ต้าน 1,820-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดโซนดังกล่าวลง
มาราคาจะย่อตัวลงสู่บริเวณแนวรับสําคัญบริเวณ 1,779 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

23 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป ข้อมลูบริษัทผลิตวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ของ บริษัทไฟเซอร์ อิงค์ ,จอห์นสนัแอนด์จอห์นสนั ,โมเดอร์นา ที'เปิดเผยออกมาทําให้มีการคาดการณ์ว่า สหรัฐ
จะได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 รวม 240 ล้านโดส ภายในสิ 3นเดือนมี.ค.นี 3 ซึ'งเพียงพอที'จะฉีดให้กบัชาวอเมริกนั 130 ล้านคน และสหรัฐจะได้รับวคัซีน 700 
ล้านโดส ภายในกลางปี 2021 ซึ'งมากเกินพอที'จะฉีดให้กบัพลเมืองสหรัฐทั 3งหมด ขณะที'ยอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐลดลงติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ที' 3 ใน
สปัดาห์ที'ผ่านมา รวมทั 3ง ยอดผู้ติดเชื 3อและผู้ รักษาตวัในโรงพยาบาลลดลงอย่างมาก แนวโน้มเชิงบวกดงักล่าวเกิดขึ 3น สร้างความหวงัเพิ'มขึ 3นว่าการระบาดของ
โรคโควดิ-19 จะสามารถควบคมุได้ตามแผนที'วางไว้ และสะท้อนให้เหน็ถงึประสิทธิภาพและความปลอดภยัของวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 จนสร้างแรงกดดนัต่อ
ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั เบื 3องต้นวายแอลจี แนะนําให้ดกูารสร้างฐานของราคาทองคํา หากยืนเหนือแนวรับ 1,800-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ
ราคาสามารถตั 3งฐานได้ ยังมีโอกาสเห็นการดีดตวัขึ 3นทดสอบแนวต้าน 1,827-1,841 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุดแนวรับแรกประเมินแนวรับถัดไปที' 
1,779 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
ตารางที; 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

23/02/2564 15:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.90 1,807.99 -0.91 -0.05 

Spot Silver ($) 28.12 28.03 -0.09 -0.32 

เงนิบาท (฿/$) 29.99 30.00 0.01 0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,550 25,750 200.00 0.78 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 65.24 66.36 1.12 1.72 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.08 89.98 -0.10 -0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.2156  1.2163  0.0007  0.0600  

  ที;มา : Aspen 

ที;มา : Aspen 

 

 1,795  1,779  1,760 

 1,827  1,841  1,856 

 

 



 

 

• (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี;ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 6.09 จุด หวั;นจีนใช้มาตรการคุมการเงิน  ดชันีเซี'ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี 3 
เนื'องจากนักลงทนุวิตกกงัวลว่าธนาคารกลางจีนอาจจะใช้มาตรการควบคมุความเสี'ยงด้านการเงิน หลงัจากราคาบ้านในจีนพุ่งขึ 3นอย่างรวดเร็วในเดือน
ม.ค. อนัเนื'องมาจากความต้องการที'สูงขึ 3นอย่างมากในเมืองขนาดใหญ่ของจีน  สํานักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี'ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที' 3,636.36 จุด 
ลดลง 6.09 จดุ หรือ -0.17%  สํานกังานสถิตแิหง่ชาตจีิน (NBS) รายงานในวนันี 3วา่ ราคาบ้านใหม่ในเดือนม.ค.พุ่งขึ 3น 3.9% เมื'อเทียบเป็นรายปี ซึ'งสูงกว่า
ในเดือนธ.ค.ที'ปรับตวัขึ 3น 3.8% และเมื'อเทียบเป็นรายเดือน ราคาบ้านใหม่ปรับตวัขึ 3น 0.3% ในเดือนม.ค. สูงกว่าในเดือนธ.ค.ที'ขยายตวัเพียง 0.1%  
สําหรับปัจจัยที'ทําให้ราคาบ้านในจีนดีดตัวขึ 3นอย่างแข็งแกร่งนั 3น มาจากความต้องการที'อยู่อาศยัเพิ'มขึ 3นในเมืองขนาดใหญ่ของจีนซึ'งรวมถึงเซี'ยงไฮ้
และเซนิเจิ 3น แม้วา่รัฐบาลได้ออกมาตรการหลายรอบเพื'อลดความร้อนแรงของตลาดอสงัหาริมทรัพย์แล้วก็ตาม 

• (+) Ifo เผยความเชื;อมั;นในกลุ่มผู้ส่งออกเยอรมันในก.พ.สูงสุดนับตั +งแต่ก.ย.2018   สถาบนัเศรษฐกิจ Ifo เปิดเผยในวนันี 3ว่า ความเชื'อมั'นในกลุ่มผู้
ส่งออกเยอรมนัในภาคอตุสาหกรรมปรับตวัดีขึ 3นอีกครั 3งในเดือนนี 3 โดยแตะระดบัสูงสุดนบัตั 3งแต่เดือนก.ย.ปี 2018 “การปรับตวัแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน
และการเพิ'มขึ 3นในการผลิตในสหรัฐเป็นแรงหนนุผู้ส่งออกเยอรมนั” นายเคลเมนส์ เฟสต์ ประธาน Ifo กล่าว  โดยรวมแล้ว ดชันีความเชื'อมั'นในการส่งออก
ปรับขึ 3นสู่ 10.7 จดุในเดือนก.พ. จาก 7.5 จดุในเดือนม.ค. โดยเป็นการปรับตวัขึ 3นรายเดือนครั 3งที' 3 ตดิตอ่กนั 

• (-) อัตราว่างงานของอังกฤษเพิ;มสู่ระดับสูงสุดนับตั +งแต่ต้นปี 2016 ที; 5.1%    ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงว่า อตัราการว่างงานขององักฤษเพิ'มสู่ 
5.1% ใน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2020 ซึ'งเป็นระดับสูงสุดนับตั 3งแต่ไตรมาสแรกของปี 2016 แต่ยังตํ'ากว่าระดับที'อาจจะเป็นหากปราศจากโครงการ
สนบัสนนุการจ้างงานจากโควดิ-19 ของรัฐบาล ข้อมลูอีกฉบบัจากสํานกังานสถิตแิหง่ชาติแสดงว่า จํานวนพนกังานในการจ้างงานของบริษัทในเดือนม.ค.
เพิ'มขึ 3น 83,000 คน จากเดือนธ.ค. อตัราการวา่งงานสอดคล้องกบัคาดการณ์เฉลี'ยในการสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์ 

• (-) ชาวฮ่องกงกว่า 60,000 คนลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 โดสแรก  นายแพทริค นิพ รัฐมนตรีฝ่ายบริการพลเรือนฮ่องกงระบุว่า  ชาวฮ่องกงกว่า 
60,000 คนลงทะเบียนรับการฉีดวคัซีนโควิด-19 โดสแรก โดยคิดเป็น 80% ของวคัซีนพร้อมใช้ในช่วงสองสปัดาห์ข้างหน้า เขาคาดว่า วคัซีนของบริษัท 
Pfizer Inc -BioNTech SE จะมาถงึฮ่องกในหนึ'งหรือสองวนั นอกจากนั 3น หนงัสือพิมพ์ Sing Tao รายงานโดยปราศจากแหล่งข่าวว่า คณะบริหารฮ่องกง
ได้อนมุตัผิ่อนปรนมาตรการจํากดัการรวมตวัของสาธารณชนเป็น 4 คนตอ่กลุ่ม จากปัจจบุนัที'จํากดั 2 คนตอ่กลุ่ม 

• (-) บริษัทยายันส่งมอบวัคซีนโควิดฉีดให้ชาวมะกันได้ทั +งหมดภายในกลางปีนี +  ผู้บริหารระดบัสูงของไฟเซอร์ระบุในคําให้การก่อนเข้ารับฟังการไต่
สวนของสภาคองเกรสสหรัฐในวนันี 3ว่า บริษัทไฟเซอร์ อิงค์คาดว่า จะส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ให้กบัสหรัฐได้มากกว่า 13 ล้านโดสต่อสปัดาห์
ภายในกลางเดือนมี.ค. ซึ'งเพิ'มขึ 3นมากกวา่สองเทา่จากการส่งมอบในช่วงต้นเดือนก.พ.  นายจอห์น ยงั ประธานเจ้าหน้าที'ธุรกิจของไฟเซอร์กล่าวว่า จนถึง
ขณะนี 3ไฟเซอร์ได้ส่งมอบวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ประมาณ 40 ล้านโดสไปทั'วสหรัฐแล้ว และอยู่ในระหว่างการส่งมอบวคัซีนอีก 120 ล้านโดสภายในสิ 3น
เดือนมี.ค. โดยชาวสหรัฐจะต้องฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ของไฟเซอร์จํานวน 2 โดส  ด้านนายสตีเฟน ฮอดจ์ ประธานของโมเดอร์นากล่าวว่า โมเดอร์
นาวางแผนจะส่งมอบวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 จํานวน 100 ล้านโดสภายในสิ 3นเดือนมี.ค. และอีก 300 ล้านโดสภายในสิ 3นเดือนก.ค. โดยผู้ ฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นาจะต้องฉีด 2 โดสต่อคน  ส่วนนายริชาร์ด เนทเทิลส์ รองประธานฝ่ายการแพทย์ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสนัระบุว่า 
จอห์นสนัจะสามารถส่งวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างน้อย 20 ล้านโดสได้ภายในสิ 3นเดือนมี.ค. หลงัได้รับการอนมุัติจากหน่วยงานกํากับดแูลของ
สหรัฐ โดยวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ของจอห์นสนัแอนด์จอห์นสนันั 3นฉีดเพียงคนละโดสเท่านั 3น และจอห์นสนัยงัคาดว่า จะสามารถส่งมอบวคัซีนป้องกนั
โรคโควดิ-19 ได้อีก 100 ล้านโดสได้ภายในกลางปี 2564  ถ้อยแถลงของบริษัทผู้ผลิตยาตา่งๆ ทําให้มีการคาดการณ์กนัว่า สหรัฐจะได้รับวคัซีนป้องกนัโรค
โควดิ-19 รวม 240 ล้านโดสภายในสิ 3นเดือนมี.ค.นี 3 ซึ'งเพียงพอที'จะฉีดให้กบัชาวอเมริกนั 130 ล้านคน และจะได้รับวคัซีน 700 ล้านโดสภายในกลางปีนี 3 ซึ'ง
มากเกินพอที'จะฉีดให้กบัพลเมืองสหรัฐทั 3งหมด 

 
ที;มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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 3นําเศรษฐกิจจาก Conference Board  0.5%** 0.3% 

วนัองัคารที' 23 ก.พ. ทั 3งวนั ญี'ปุ่ น Bank Holiday   - - 

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

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื'อมั'นผู้บริโภคจาก Conference Board   90.2 89.3 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดริชมอนด์   17 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 3ามนัรายสปัดาห์   - -7.3M 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ประมาณการครั 3งที' 2 GDP ไตรมาส 4/2020   4.1% 4.0% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั'งซื 3อสินค้าคงทนพื 3นฐานเดือนม.ค.   0.6K 1.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดสั'งซื 3อสินค้าคงทนเดือนม.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 3นฐาน (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 3อ (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 3งหมด G20 Meetings   - - 

วนัเสาร์ที' 27 ก.พ. วนัที' 2 ทั 3งหมด G20 Meetings   - - 

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

*ที'มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที' 21 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


