
  

                         ราคาทองคํายังคงมีจะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 
1,805-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ หากยืนไม่ได้หรือมีแรงขายเพิ+มจนทํา
ให้ราคาอ่อนตัวลงมา มองแนวรับแรกไว้ที+  1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ซึ+งหากหลุดโซนดังกล่าวราคาจะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับโซน 
1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ+าสุดของสัปดาห์ที+ผ่านมา) 

25 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป มูดี �ส์ซึ�งเป็นสถาบนัจัดอันดบัความน่าเชื�อถือ ปรับเพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ ปี 2021 ขึ �นสู่ระดบั 4.7% จาก 4.2% ที�คาดไว้ในเดือนพ.ย.และ เพิ�ม
คาดการณ์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับขึ �นสู่ระดบั 7% จาก 6.1% ซึ�งทบทวนการปรับเพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจ จีน, อินเดีย และ เม็กซิโก 
เนื�องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศตา่งๆ ทําให้เศรษฐกิจเริ�มฟื�นตวั แนวโน้มดงักล่าวหนนุการลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยง จนสร้างแรงกดดนัต่อ
ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ขณะที�ดชันีหุ้นหลกัทั �งสามของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท มีแนวโน้มทําผลงานในเดือนก.พ.ดีที�สดุนบัตั �งแต่เดือนพ.ย. อย่างไร
ก็ตาม ราคาทองคําได้รับแรงหนุนพยุงไว้ ท่ามกลางความกังวลว่า สหรัฐพึ�งพาจีนในฐานะผู้ จดัหาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดกัเตอร์และแร่สําคญัต่างๆ มากเกินไป 
หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ออกคําสั�งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) ให้หน่วยงานต่างๆ ทบทวนความมั�นคงด้านห่วงโซ่อุปทานสําหรับ
ผลิตภณัฑ์เซมิคอนดกัเตอร์และแร่หายากตา่งๆ คําสั�งดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าสหรัฐ เตรียมพร้อมหากรัฐบาลจีนพิจารณาที�จะห้ามส่งออกแร่หายากเพื�อตอบโต้
สหรัฐ ทั �งนี � ในระยะสั �น ประเมินวา่ ราคาทองคํามีลุ้นที�จะขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,805-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําแบ่งทองคําออกขายหากราคาทองคํา
ยงัไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านดงักล่าว เพราะหากราคาอ่อนตวัลงไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้อาจเห็นการอ่อนตวัลงต่อ
ทดสอบแนวรับถดัไปที� 1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
ตารางที+ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

25/02/2564 16:30 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.70 1,789.64 -15.06 -0.83 

Spot Silver ($) 27.92 27.90 -0.02 -0.07 

เงนิบาท (฿/$) 30.03 30.12 0.09 0.30 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,700 25,550 -150.00 -0.58 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 66.18 66.70 0.52 0.79 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.06 89.84 -0.22 -0.25 

เงนิยโูร (€/$) 1.2163  1.2212  0.0049  0.4000  

  ที+มา : Aspen 

ที+มา : Aspen 

 

 1,779  1,760  1,744 

 1,809  1,827  1,841 

 

 



 

 

• (+) ผู้ว่าการรัฐอลาสก้าติดโควิด พบมีอาการป่วยเล็กน้อย  นายไมค์ ดนัเลวี  ผู้ ว่าการรัฐอลาสก้า มีผลการตรวจเชื �อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก และ
กําลงัพกัผ่อนอยู่ที�บ้าน โดยมีอาการป่วยเล็กน้อย  นายดนัเลวีได้ทําการกกัตวัอยู่ที�บ้านของเขาในเมืองวาซิลลา ซึ�งห่างจากเมืองแองเคอเรจไปทางเหนือ
ประมาณ 44 ไมล์ หลงัจากที�เขาได้รับแจ้งเมื�อวนัอาทิตย์ที�ผ่านมาว่า เขาได้ติดต่อกบัผู้ติดเชื �อโควิดรายหนึ�งเมื�อวนัเสาร์ที�แล้ว  นายดนัเลวีได้รับการเฝ้าดู
แลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ประจําตวั และนางแอน ซงิค์ หวัหน้าเจ้าหน้าที�ด้านการแพทย์ของรัฐอลาสก้า  รายงานระบุว่า รัฐอลาสก้าพบผู้ติดเชื �อโควิด-19 
รายวนัลดลงในช่วงไม่กี�สปัดาห์ที�ผ่านมา อย่างไรก็ดี ในสปัดาห์นี � รัฐอลาสก้ายืนยนัพบผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รายแรกที�เกิดขึ �นในบราซิล  
ทั �งนี � นายดนัเลวีเป็นผู้ นําการเมืองคนล่าสดุของสหรัฐที�ตดิเชื �อโควดิ-19 เช่นเดียวกบัอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์, ผู้ ว่าการรัฐโอกลาโฮมา, ผู้ ว่าการรัฐ
เพนซลิเวเนีย และสมาชิกสภาคองเกรสอีกหลาย 10 ราย รวมถงึนายดอน ยงั ผู้แทนรัฐอลาสก้าซึ�งมองวา่โรคนี �เป็น "ไวรัสเบียร์ (โคโรนา)" 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดแดนบวก ขานรับประธานเฟดแถลงลดกังวลเงนิเฟ้อ  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดในแดนบวกวนันี � หลงัจากถ้อยแถลงของนาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที�ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ�าต่อไปอีกนานนั �น ช่วยให้นกัลงทนุคลายความกงัวลเกี�ยวกบั
ภาวะเงินเฟ้อ อีกทั �งตลาดยงัได้แรงหนนุจากหุ้นกลุ่มที�คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลก เช่น หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่มธนาคาร และ
กลุ่มพลงังาน  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี �ที�ระดบั 414.08 จดุ เพิ�มขึ �น 0.87 จุด หรือ +0.21%  ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันี �ที� 
14,045.02 จดุ เพิ�มขึ �น 69.02 จดุ หรือ +0.49% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดตลาดวนันี �ที� 5,824.72 จดุ เพิ�มขึ �น 26.74 จดุ หรือ +0.46% 

• (-) นิกเกอิปิดพุ่ง 496.57 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ �นในวนันี �ทะลุระดบั 30,000 จุดได้อีกครั �ง โดยได้แรงหนุน
จากการปรับตวัขึ �นของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื�อคืนนี � หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า เฟดจะยงัคง
สนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐตอ่ไป  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดที� 30,168.27 จดุ พุ่งขึ �น 496.57 จดุ หรือ +1.67%  หุ้นที�ปรับตวัขึ �นในวนันี �นํา
โดยหุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง, กลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ และกลุ่มสินเชื�อผู้บริโภค 

• (-) เซี+ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 20.97 จุด รับแรงซื Iอหุ้นอสังหาฯ  ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี � โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ �น
ของหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ และจากการที�ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงประกาศวา่ จีนได้รับชยัชนะอย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้กบัความยากจน  สํานกัข่าวซินหวั
รายงานว่า ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,585.05 จุด เพิ�มขึ �น 20.97 จุด หรือ +0.59%  ดชันีหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์พุ่งขึ �น 8.17% หลงัจากบริษัทโบรก
เกอร์จีนหลายแหง่ระบวุา่ มลูคา่ของตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในระดบัตํ�าเป็นประวตักิารณ์ ซึ�งบง่ชี �วา่ตลาดยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก  นอกจากนี � ตลาดหุ้น
จีนยังได้แรงหนุนหลงัจากปธน.สี จิ �นผิงประกาศในวนันี �ว่า จีนได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้ กับความยากจน  ปธน.สีประกาศในระหว่างการ
ประชมุครั �งใหญ่ที�จดัขึ �นในกรุงปักกิ�ง เพื�อแสดงถงึความสําเร็จของจีนในการบรรเทาความยากจน และยกย่องผู้ ที�ต่อสู้กบัความยากจนที�เป็นแบบอย่างของ
จีน  ทั �งนี � ปธน.สีระบวุา่ จากความสําเร็จดงักล่าว จีนได้สร้าง "ปาฏิหาริย์" อีกครั �งที�จะ "ถกูบนัทกึลงในหน้าประวตัศิาสตร์" 

• (+/-) "ไบเดน" ควํ+าคําสั+ งทรัมป์ระงับกรีนการ์ด ลั+นไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐได้มีการยกเลิกคําสั�งพิเศษของอดีตป
ธน.โดนัลด์ ทรัมป์ที�ระงับการขออพยพถิ�นฐานเข้าสู่สหรัฐสําหรับสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐ, ผู้ มีถิ�นพํานักถาวร รวมไปถึงผู้ ที�ได้รับเลือกตาม
โครงการล็อตเตอรีวีซา่ด้วย  ในปี 2563 อดีตปธน.ทรัมป์ได้ออกแถลงการณ์เกี�ยวกบัคําสั�งดงักล่าวว่า "การรับแรงงานเข้าประเทศผ่านวีซ่าประเภทอื�นๆ ที�
ไม่ใช่เพื�อการขออพยพถิ�นฐานเข้าสู่สหรัฐนั �น ก่อให้เกิดความเสี�ยงที�แรงงานชาวอเมริกนัจะสญูเสียตําแหน่งงาน และเสียโอกาสในช่วงที�เศรษฐกิจสหรัฐฟื�น
ตวัหลงัผ่านพ้นวกิฤตโรคโควดิ-19"  อย่างไรก็ดี ปธน.ไบเดนระบวุา่ คําสั�งของอดีตปธน.ทรัมป์ที�ระงบัการขอพํานกัในสหรัฐอย่างถาวรหรือการขอกรีนการ์ด 
รวมไปถงึวีซา่ทํางานของแรงงานต่างชาติชั�วคราวนั �น ไม่ได้เป็นผลดีต่อสหรัฐ  "ความจริงกลบัเป็นไปในทางตรงกนัข้าม การออกคําสั�งเช่นนั �น รวมถึงการ
ขดัขวางไม่ให้สมาชิกครอบครัวของพลเมืองและผู้ มีถิ�นพํานักถาวรในสหรัฐอพยพถิ�นฐานมาอยู่กบัครอบครัว ทําให้สหรัฐเสียผลประโยชน์ และยงัทําให้
ภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ในสหรัฐที�มีความจําเป็นต้องใช้ทกัษะแรงงานจากทั�วโลกนั �นเกิดความเสียหาย นอกจากนี � คําสั�งดงักล่าวยงัทําให้ผู้ ที�ได้รับเลือกให้
ยื�นขอวีซา่เพื�ออพยพเข้าสู่สหรัฐตามโครงการล็อตเตอรีวีซา่ในปี 2563 รวมไปถงึผู้ ที�ได้รับวีซา่ดงักล่าวแล้วนั �น ต้องเสียโอกาสไปอีกด้วย" ปธน.ไบเดนกล่าว  
ก่อนหน้านี �รัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารของอดีตปธน.ทรัมป์ได้เลื�อนกําหนดหมดอายขุองคําสั�งพิเศษนี �ออกไปถงึ 2 ครั �ง โดยให้เหตผุลว่าคําสั�งดงักล่าวมี
ขึ �นเพื�อปกป้องแรงงานชาวอเมริกนัและตลาดแรงงานของสหรัฐในช่วงที�มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยคําสั�งดงักล่าวมีกําหนดหมดอายุลงในวนัที� 31 
มี.ค.นี � 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัIงก่อน 

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.  923K** 842K 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  1.3M** -7.3M 

วนัพฤหสับดีที� 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก GfK   -12.9** -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�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


