
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
17/02/2021 12:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.90 1,793.04 -0.86 -0.05 

Spot Silver ($) 27.21 27.33 0.12 0.44 

10 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,930 25,570 -360 -1.39 

50 Baht Gold Futures (GFG21) 25,890 25,570 -320 -1.24 

Gold Online Futures (GOH21) 1,825.90 1,794.60 -31.30 -1.71 

Silver Futures (SVFH21)  27.89 27.43 -0.46 -1.65 

ดชันดีอลลาร ์ 90.64 90.65 0.01 0.01 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.97 0.05 0.15 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

หลังจากราคาทิ �งตัวลงอาจเห็น การฟื� นตัวขึ �นช่วงสั�นของราคา  แต่หาก

ราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,803-1,821 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้

แสดงว่าแรงขายยังคงแข็งแกร่งอาจทาํใหเ้กิดการอ่อนตวัลง โดยประเมิน

แนวรบับริเวณที; 1,784-1,764 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถยืนเหนือ

โซนแนวรบัดงักล่าวไดก็้จะเหน็การดีดตวัขึ �นอีกครั�ง 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

การเขา้ซื �อขายยงัคงเนน้การเก็งกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตวั แนะนาํเปิด

สถานะขายทํากําไรระยะสั�น ในโซน  1,803-1,821ดอลลาร์ต่อออนซ ์

(สถานะขายตดัขาดทุนที; 1,821 ดอลลารต์่อออนซ)์ เพื;อรอเขา้ซื �อคืนเมื;อ

ราคาอ่อนลงหรือไม่หลดุบรเิวณแนวรบั 1,784-1,764 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
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 GOH21 

1,784  1,764  1,746 

 1,803  1,821  1,839 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี�เคลื;อนไหวตํ;ากว่า 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ลงมาทาํระดบัตํ;าสดุวนันี�บรเิวณ 1,786.52 ดอลลารต์่อออนซ ์และเป็นการปรบัตวัลง 5 วนัทาํการตดิตอ่กนั ทั�งนี� 
ราคาทองคาํได้รับัแรงกดดนัจากการที;นกัลงทนุมีมมุมองเชิงบวกมากขึ �นเกี;ยวกบัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจทา่มกลางการชะลอตวัลงของยอดผูต้ดิเชื �อโควิด-19ทั�งสหรฐัและทั;วโลก ขณะที;หลาย
ประเทศเรง่ฉีดและกระจายวคัซีนใหก้ับประชาชน หนนุความหวงัการกลบัมาดาํเนินและเปิดเศรษฐกิจอีกครั�ง ประกอบตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัออกมาแข็งแกร่ง โดย Empire State Index 
ปรบัตวัขึ �น 8.6 จดุ แตะระดบั 12.1 ในเดือนก.พ. ซึ;งเป็นระดบัสงูที;สดุนบัตั�งแตเ่ดือนก.ค.ปีที;แลว้ ยิ;งกระตุน้แรงซื �อเก็งกาํไรเขา้สู่ตลาดสนิทรพัยเ์สี;ยง ผลกัดนัใหต้ลาดหุน้ทรงตวัระดบัสงู โดย
เมื;อคืนที;ผ่านมา(16 ก.พ.) ดชันีอุตสาหกรรมดาวโจนสป์รบัตวัขึ �นทาํสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์(Record High) และปิดที;ระดบั 31,552.75 จุด ขณะที;อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
สหรฐัอายุ 10 ปี ทะยานขึ �นต่อเนื;องและแตะระดบัสงูสดุในรอบ 1 ปีนบัตั�งแต่เดือนก.พ.ปี 2020 จากแรงขายพนัธบตัรในฐานะสนิทรพัยป์ลอดภยั สะทอ้นสินทรพัยป์ลอดภยัถูกขายเป็นวง
กวา้งซึ;งรวมถึงทองคาํ สาํหรบัวนันี�เนน้จบัตาการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัเป็นสาํคญั เนื;องจากตวัเลขเศรษฐกิจสง่ผลคอ่นขา้งมากกบัทศิทางราคาทองคาํระยะนี� วนันี�จะมีการเปิดเผย
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัหลายรายการ อาท ิยอดคา้ปลีก, ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI), อตัราการใชก้าํลงัการผลติ, การผลติภาคอตุสาหกรรม และรายงานการประชมุเฟดเดือนม.ค.ที;ผ่านมา 
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 (+) ดอลลารอ์ ่อนเล็กน้อยเทยีบเยน นักลงท ุนจับตารายงานประชุมเฟด  สกุลเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเล็กนอ้ยเทียบเยน ในการซื �อขายที;ตลาด
ปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี � ขณะที;นกัลงทุนจบัตารายงานการประชุมประจาํเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เพื;อจบัสญัญาณเกี;ยวกับทิศทาง
อตัราดอกเบี �ยของเฟดในอนาคต สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที;ยงวนันี �ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื;อนไหวที; 105.95-105.99 เยน เมื;อเทียบกับ 
106.00-106.10 เยนที;ตลาดนิวยอรก์ และ 105.48-105.49 เยนที;ตลาดโตเกียว เมื;อเวลา 17.00 น.ของเมื;อวานนี� 

 (-)  ยอดผู้ต ิดเช ื<อโควิด-19 รายใหม่ของสหร ัฐลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาหท์ ี� 5 ในสปัดาหที์;ผา่นมาสหรฐัรายงานการลดลง 23% ของผูติ้ดเชื �อโควิด-19 
รายใหม่และการลดลง 16% ของจาํนวนผูร้กัษาตัวดว้ยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาล โดยตัวเลขทั�งสองลดลงเป็นสปัดาห์ที; 5 ติดต่อกัน  อย่างไรก็ตาม 
ผูเ้ชี;ยวชาญระบุว่า ความคืบหน้าเกี;ยวกับไวรสัดงักล่าวเผชิญความเสี;ยงจากการกลายพันธุ์ใหม่หลายชนิด และเสริมว่า การสวมหนา้กากอนามัยและ
มาตรการรกัษาระยะห่างทางสงัคมยงัเป็นสิ;งจาํเป็นอย่างยิ;ง แพทยห์ญิงโรเชล วาเลนสกี� ผูอ้าํนวยการศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคสหรฐั (CDC) ระบวุา่ ผูติ้ด
เชื �อประมาณ 4% ในประเทศเชื;อมโยงกบัไวรสักลายพนัธุที์;แพรเ่ชื �อง่ายขึ �นที;ตรวจพบในองักฤษ  เธอกล่าวว่า "เราคาดการณว์่าไวรสัชนิดดงักล่าวอาจเป็น
สายพนัธุห์ลกัภายในสิ �นเดือนมี.ค." 

 (-) 'ญี�ป ุ่ น' ส่งออก ม.ค.พ ุ่ง 6.4% ร ับแรงหนุน 'จ ีน-เอเชยี' โตแกร ่ง กระทรวงการคลงัญี;ปุ่ น เปิดเผยรายงานเบื �องตน้ในวนันี �วา่ ยอดสง่ออกเดือนม.ค.พุ่ง
ขึ �น 6.4% เมื;อเทียบเป็นรายปี แตะที;ระดบั 5.78 ลา้นลา้นเยน (5.45 หมื;นลา้นดอลลาร)์ ซึ;งเป็นการเพิ;มขึ �นติดต่อกนัเดือนที; 2 โดยไดแ้รงหนุนจากอปุสงคที์;
แข็งแกรง่ในจีนและประเทศอื;นๆในภูมิภาคเอเชีย ยอดส่งออกเดือนม.ค.ขยายตวัไดดี้กว่าในเดือน ธ.ค.2563 ซึ;งขยายตวัเพียง 2% เนื;องจากญี;ปุ่ นส่งออก
สินคา้ไปยงัจีนและประเทศเอเชียไดม้ากขึ �น ซึ;งรวมถึงสินคา้จาํพวกอปุกรณใ์นการผลิตชิป โดยขอ้มลูดงักล่าวบง่ชี �ว่า เศรษฐกิจโลกเริ;มฟื�นตวัจากผลกระทบ
ของโควิด-19 ที;แพรร่ะบาด รายงานระบวุ่า ยอดส่งออกจากญี;ปุ่ นไปยงัประเทศจีนพุง่ขึ �น 37.5% แตะที; 1.23 ลา้นลา้นเยน ซึ;งเป็นการขยายตวัแขง็แกรง่สดุ
นบัตั�งแตเ่ดือนเม.ย. 2553 ขณะที;ยอดสง่ออกไปยงัประเทศเอเชียทั�งหมด ปรบัตวัขึ �น 19.4% แตะที; 3.37 ลา้นลา้นเยน สว่นยอดนาํเขา้เดือนม.ค.ลดลง 9.5% 
แตะที; 6.10 ลา้นลา้นเยน ทาํสถิติลดลงติดต่อกนัเป็นเดือนที; 21 เนื;องจากราคานํ�ามนัดิบปรบัตวัลดลง ทั�งนี � ญี;ปุ่ นมียอดขาดดุลการคา้ในเดือนม.ค.ทั�งสิ �น 
3.2386 แสนลา้นเยน ซึ;งเป็นการขาดดลุครั�งแรกในรอบ 7 ปี 

 (-) ฮั�งเสง็ปิดเช ้าบวก 199.44 จุด ตามทศิทางดาวโจนส ์ ดชันีฮั;งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ปรบัตวัขึ �น ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที;ปิด
บวกเมื;อคืนนี � โดยไดแ้รงหนุนจากความหวงัที;ว่า สภาคองเกรสสหรฐัจะอนุมัติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารที์;นาํเสนอโดย
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ดชันีฮั;งเสง็ปิดภาคเชา้ที; 30,946.10 จดุ เพิ;มขึ �น 199.44 จดุ หรอื +0.65% 

 (-) ฮ่องกงเตร ียมผ่อนปรนมาตรการร ักษาระยะห ่างทางสังคมขณะยอดผู้ต ิดโควดิ-19 ลดลง  ฮ่องกงระบวุา่ จะขยายเวลาใหบ้รกิารของรา้นอาหาร, 
เพิ;มจาํนวนลกูคา้ที;ไดร้บัอนุญาตใหน้ั;งโต๊ะเดียวกนัเป็นสองเท่า และเปิดสถานที;บางแห่งอีกครั�งตั�งแต่วนัพรุง่นี � ซึ;งเป็นการประกาศแผนผ่อนปรนมาตรการ
จาํกัดอย่างเป็นทางการ ขณะที;ยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ลดลงในช่วงตรุษจีน  เมื;อวานนี�นางโซเฟีย ชาน รฐัมนตรีอาหารและสาธารณสุขฮ่องกงระบุว่า 
รา้นอาหารจะไดร้บัอนุญาตใหข้ยายเวลาเปิดใหบ้ริการนั;งรบัประทานภายในรา้นถึงเวลา 22.00 น. ซึ;งนานขึ �น 4 ชั;วโมงจากขีดจาํกัดปัจจุบัน ฮ่องกงจะ
อนุญาตให้ลูกค้า 4 คนนั;งโต๊ะเดียวกันในรา้นอาหาร ซึ;งเพิ;มขึ �นจากขีดจาํกัดปัจจุบันที; 2 คน  สนามกีฬาต่างๆจะไดร้บัอนุญาตให้เปิดอีกครั�งเช่นกัน 
เช่นเดียวกบัรา้นเสรมิสวย, สวนสนกุ และโรงภาพยนตร ์ธุรกิจตอ้งใหพ้นกังานตรวจหาเชื �อโควิด-19 เป็นประจาํ ขณะที;ลกูคา้ตอ้งลงทะเบียนเขา้รา้น 

 (+/-) ‘บ ิตคอยน’์ พ ุ่งทะยานเหนือ 50,000 ดอลลาร เ์ป็นคร ั<งแรก อานิสงสธ์ ุรก ิจใหญ่ส่งสัญญาณเข ้าลงท ุนตลาดคร ิปโตฯ  สถานีโทรทศัน ์CNN 
รายงานว่า ราคาบิตคอยนป์รบัตวัพุ่งทะยานอย่างต่อเนื;อง โดยราคาล่าสุดเมื;อวนัองัคารที; 16 กุมภาพนัธ์ บิตคอยนท์าํสถิติสูงสุดที; 50,602.53 ดอลลาร์
สหรฐั (ราว 1.5 ลา้นบาท) ก่อนที;จะปรบัตวัลงมาเล็กนอ้ย เนื;องจากนกัลงทุนในตลาดส่วนหนึ;งตดัสินใจเทขายบิตคอยนเ์พื;อทาํกาํไร อย่างไรก็ตามทิศทาง
ตลาดของบิตคอยนย์งัคงอยู่ในช่วงขาขึ �น โดยในรอบ 24 ชั;วโมงที;ผ่านมา ราคาบิตคอยนป์รบัขึ �นเฉลี;ย 2% ขณะที;การขยายตวัเติบโตของบิตคอยนน์บัตั�งแต่
ตน้เดือนพฤศจิกายนปีที;แลว้ ปรบัขึ �นมาต่อเนื;องเกือบ 260% ปัจจยัที;ทาํใหร้าคาของบิตคอยนพ์ุ่งขึ �นอย่างรวดเรว็ ส่วนหนึ;งเป็นผลมาจากการปรบัลดอตัรา
ดอกเบี �ยของธนาคารกลางต่างๆ ลงมาอยู่ในระดับตํ;าติดลบ ทาํใหต้ลาดคริปโตฯ มีเสน่หด์ึงดูดนักลงทุนทั�งหนา้ใหม่และหน้าเก่า ที;ตอ้งการเพิ;มรายได้
ผลตอบแทนใหม้ากขึ �น ขณะเดียวกนั การที;บิตคอยนท์าํนิวไฮอย่างต่อเนื;อง ส่งผลใหบ้รรดาบริษัทเอกชนชั�นนาํของโลกประกาศลงทุนในบิตคอยน ์จนยิ;งทาํ
ให้มูลค่าราคาของบิตคอยน์พุ่งทะยานภายในระยะเวลาอันสั�น โดยบริษัทที; เข้ามาลงทุนในบิตคอยน์อย่างจริงจังนําโดย MicroStrategy, Tesla, 
MasterCard, Square, PayPal และลา่สดุคือ Twitter 

 ท ี�มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร ั<งก่อน 

วนัจนัทรที์; 15 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 ทั�งวนั สหรฐัฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรฐั)  - - 

วนัองัคารที; 16 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)  12.1** 3.5 

วนัพธุที; 17 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 14.00 น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนม.ค.   0.5% 0.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนม.ค.   1.1% -1.4% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ค.   1.1% -0.7% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพื�นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.   0.2% 0.1% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนม.ค.   0.4% 0.3% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือนม.ค.   74.9% 74.5% 

 
21.15 น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนม.ค.   0.4% 1.6% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที;อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB   83 83 

วนัพฤหสับดีที; 18 ก.พ. 02.00 น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.พ.   20.3 26.5 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   760K 793K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือน ก.พ.   1.67M 1.70M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ;มสรา้งบา้นเดือน ก.พ.   1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -6.6M 

วนัศกุรที์; 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกพื�นฐานเดือนม.ค.   -2.6% 0.3% 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต    57.1 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   46.5 46.7 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   54.6 54.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   45.9 45.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   42.3 39.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   53.1 54.1 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   58.8 59.2 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   57.8 58.3 

 
22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนม.ค.   6.56M 6.76M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที;มีการประกาศออกมา 
*ที;มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที; 12 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ;งอาจมีการเปลี;ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 


