
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
22/02/2021 11:41 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,783.35 1,783.96 0.61 0.03 

Spot Silver ($) 27.27 27.44 0.17 0.62 

10 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,250 25,450 200 0.79 

50 Baht Gold Futures (GFG21) 25,280 25,450 170 0.67 

Gold Online Futures (GOH21) 1,772.80 1,784.60 11.80 0.67 

Silver Futures (SVFH21) 27.17 27.62 0.45 1.66 

ดชันดีอลลาร ์ 90.32 90.33 0.01 0.01 

เงนิบาท (฿/$) 29.96 30.01 0.05 0.15 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  

ก่อนหนา้นี�เมื�อราคาขยบัขึ �นก็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาโดยราคายงัคง

มีการแกว่งตวั แต่ระยะสั�นราคาพยายามจะดีดตัวขึ �นไปทดสอบแนวตา้น

ระดบั 1,795 ดอลลารต์่อออนซ ์ ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดของวนัพุธ ทั�งนี �  หาก

สามารถยืนไดป้ระเมินแนวตา้นถดัไป 1,811 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่ผ่าน

จะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงเพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง 

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   

แนะนําซื �อขายทํากําไรระยะสั�น หากสามารถยืนเหนือ 1,775-1,760 

ดอลลารต์่อออนซ์ เปิดสถานะซื �อ โดยตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1,760 

ดอลลารต์่อออนซ ์สาํหรบัการขายทาํกาํไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,795 

ดอลลารต์่อออนซ์ หากผ่านหรือยืนได้ให้ชะลอการขายออกไปบริเวณ 

1,811 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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 GOH21 

1,775  1,760  1,747 

 1,795  1,811  1,827 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนัจนัทรอ์ยู่ในทศิทางค่อยๆฟื�นตวัขึ �น มีแรงซื �อกลบัเขา้มาหนนุใหร้าคาฟื�นขึ �นจากระดบัตํ�าสดุรอบ 7 เดือนบรเิวณ I,760 ดอลลารต์่อออนซซ์ึ�งลงไปทดสอบไวเ้มื�อ
วนัศกุรที์�ผ่านมา   แมร้าคาทองคาํจะยงัคงถกูกดดนัจาก การดีดตวัขึ �นของบอนดยี์ลดส์หรฐัอายยุาว ทั�ง IK ปีและ LK ปี เป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํที�ไม่ใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบี�ย  
แตจ่ะเหน็ว่าแรงขายเริ�มชะลอลง หลงัจากมีปัจจยัหนนุกลบัเขา้มาบา้ง หลงัจากนายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์สนัขององักฤษ จะรา่งแนวทางการยตุลิอ็กดาวนใ์นช่วงตอ่ไปของวนันี� หลงัองักฤษ
ถือว่าเป็นประเทศที�มีการกระจายการฉีดวคัซีนไดค้่ �อนขา้งเร็ว หนนุความหวงัการกลบัมาคลายลอ็คดาวนแ์ละเพิ�มความหวงัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจองักฤษ  หนนุใหค้่าเงินปอนดพ์ุ่งขึ �นและ
ทรงตัวเหนือ 1.40 ปอนด/์ดอลลาร ์ซึ�งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 3 ปี  อย่างไรก็ดี นักลงทุนรอจับตาสถานการณ์ของมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์               
หลงันางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัสหรฐัฯ เตรียมเรง่ดาํเนินการมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจใหเ้รว็ที�สดุ เนื�องจากมาตรการดงักลา่วมาความจาํเป็นอย่างมากแมเ้ศรษฐกิจ
สหรฐัจะเริ�มฟื�นตวัก็ตาม นอกจากนี� นกัลงทนุรอติดตาม การแถลงต่อสภาคองเกรส(Testimony)ของประธานเฟดในวนัองัคารและพุธ ซึ�งนกัลงทนุยงัคาดการณเ์ป็นวงกวา้งในแนวทางการ
ผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดตอ่ไป ซึ�งช่วยพยงุราคาทองคาํไว ้  
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 (+)  สื�อ เผยนายกฯอังกฤษเตร ียมประกาศแผนยกเลิกมาตรการล็อกดาวนว์ันนี: หนงัสือพิมพอี์ฟนิง สแตนดารด์รายงานวา่ นายบอรสิ จอหน์สนั 
นายกรฐัมนตรีองักฤษเตรียมประกาศแผนยกเลิกมาตรการล็อกดาวนเ์พื�อควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ในวนันี�เวลา 19.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ�น 
หรือประมาณ 02.00 น. ของวนัองัคารตามเวลาไทย รายงานระบุว่า นายจอหน์สนัมีแนวโนม้ที�จะอนญุาตใหโ้รงเรียนกลบัมาเปิดการเรียนการสอนอีก
ครั�งในวนัที� 8 มี.ค. ขณะที�ประชาชนจะสามารถกลบัมาพบปะกนัในกลุ่มเล็กๆ หรือทาํกิจกรรมนอกบา้นได ้ส่วนหนงัสือพิมพซ์นัเดย ์ไทมสร์ายงานว่า 
รฐับาลองักฤษอาจมีการผ่อนคลายมาตรการเพิ�มเติมในวนัที� 29 มี.ค. โดยจะอนญุาตใหป้ระชาชนรวมตวัไดถ้ึง 6 ราย หรือ 2 ครวัเรือน ขณะที�รา้นคา้
ปลีกส่วนหนึ�งจะกลับมาเปิดทาํการไดก่้อนสิ �นเดือนเม.ย. ทั�งนี � ปัจจุบนั องักฤษอยู่ภายใตม้าตรการล็อกดาวนค์รั�งที� 3 นับตั�งแต่เกิดการแพร่ระบาด
ภายในประเทศ นอกจากนี� ยงัมีการดาํเนินมาตรการควบคมุโรคโควดิ-19 ที�คลา้ยกนัในสก็อตแลนด ์เวลส ์และไอรแ์ลนดเ์หนือ 

 (+) ดอลลารร์ ่วงขณะความเช ื�อมั�นท ี�ด ีข ึ:นหนุนสกุลเงินเสี�ยง  ดอลลารส์หรฐัร่วงสู่ระดบัต ํ�าสุดรอบ 3 ปีเมื�อเทียบกบัดอลลารอ์อสเตรเลีย และอยู่
ใกล้ระดับต ํ�าสุดรอบ 3 ปีเมื�อเทียบกับปอนด ์ขณะที�ความคืบหน้าในการควบคุมยอดผู้ติดเชื �อโควิด-19 หนุนความเชื�อมั�นสาํหรบัสินทรัพย์เสี�ยง 
ดอลลารส์หรฐัร่วงใกลร้ะดบัต ํ�าสุดรอบ 3 ปีเมื�อเทียบกบัดอลลารนิ์วซีแลนด ์ขณะที�เทรดเดอรเ์ขา้ซื �อสกุลเงินต่างๆที�มีความสัมพนัธใ์กลชิ้ดกบัการคา้
โภคภณัฑโ์ลกจากแนวโนม้เศรษฐกิจที�ดีขึ �น ดอลลารอ์าจจะรว่งลงตอ่ไปขณะที�นกัลงทนุจาํนวนมากขึ �นมุ่งความสนใจไปที�การฟื�นตวัของเศรษฐกิจทนัที
ที�ภาวะยํ�าแย่ที�สุดของการระบาดของโควิด-19 ผ่านพน้ไป  “สกุลเงินโภคภณัฑแ์ละปอนดแ์ข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื�อเทียบกบัดอลลาร ์และแนวโนม้นี�ดู
เหมือนจะดาํเนินต่อไป” นกัวิเคราะหก์ล่าว  “โครงการฉีดวคัซีนของอังกฤษมีความคืบหนา้อย่างมาก กิจกรรมเศรษฐกิจกาํลังกลับสู่ภาวะปกติอย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไปในหลายที�ซึ�งสรา้งแรงกดดนับางส่วนตอ่ดอลลาร”์ ดอลลารอ์อสเตรเลียแตะ 0.7892 ดอลลาร ์ซึ�งสงูสดุนบัตั�งแตเ่ดือนมี.ค.2018 ขณะที�
ดอลลารนิ์วซีแลนดป์รบัขึ �นสู่ 0.7315 ดอลลาร ์ซึ�งแข็งแกรง่ที�สดุนบัตั�งแต่เดือนเม.ย.2018 ปอนดเ์ป็นจุดสนใจเนื�องจากนายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์สนั
ขององักฤษ จะรา่งแนวทางการยตุลิ็อกดาวนใ์นช่วงตอ่ไปของวนันี� โดยไดแ้รงหนนุจากการฉีดวคัซีนที�เรว็ที�สดุประเทศหนึ�งในโลก 

 (+) ปธ.เฟดบอสตันคาดความเฟื� องฟูของบิตคอยนจ์ะไม่คงอยู่ยาวนาน นายอีริค โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาบอสตนั
คาดการณ์ว่า การปรบัขึ �นติดต่อกนัของบิตคอยนจ์ะสิ �นสุดลงในทา้ยที�สุด เขากล่าวว่า "ส่วนตวัแลว้ ผมประหลาดใจที�บิตคอยนพ์ุ่งขึ �นอย่างต่อเนื�อง"  
บติคอยนซื์ �อขายที�กวา่ 50,000 ดอลลาร ์และมลูคา่ตลาดทะลุ 1 ลา้นลา้นดอลลารใ์นวนัศกุร ์การปรบัขึ �นดงักล่าวไดร้บัแรงหนนุจากการที�บรษัิทใหญ่ๆ 
เช่น Tesla และบรษัิทการเงิน เช่น Bank of New York Mellon ตอบรบับิตคอยนม์ากขึ �น แต่นายโรเซนเกรนระบุว่า เขาไม่คิดว่าบิตคอยนจ์ะเฟื� องฟูได้
ยาวนานในโลกที�ธนาคารกลางมีแนวโนม้จะเสนอทางเลือกของตวัเองในทา้ยที�สดุ 

 (-)  ร ัสเซ ียอนุมัต ิวัคซ ีนป้องกันโควิด-19 ชนิดท ี� 3  นายรฐัมนตรีมิคาอิล มิชูติน ของรสัเซียระบุผ่านสถานีโทรทศันข์องทางการรสัเซียว่า รสัเซีย
อนมุตัิวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ชนิดที� 3 สาํหรบัการใชภ้ายในประเทศ แมก้ารทดลองวคัซีน CoviVac ทางการแพทยค์รั�งใหญ่และการผลิตโดยศนูยช์ูมา
คอฟ ยังไม่เริ�มตน้ขึ �น  รสัเซียอนมุัติวคัซีนโควิด-19 แลว้ 2 ชนิด ซึ�งรวมถึงวคัซีนSputnik V ซึ�งพัฒนาโดยสถาบนักามาเลยาของรสัเซีย ตามหลงัการ
ดาํเนินการอนมุัติลักษณะเดียวกันก่อนทราบผลการทดลองขนาดใหญ่ การอนมุัติก่อนทราบผลการทดลองสรา้งความกงัวลในกลุ่มนกัวิทยาศาสตร์
บางส่วนในตะวนัตก แตก่ารฉีดวคัซีน 2 ชนิดแรกเริ�มตน้ขึ �นในวงกวา้งในรสัเซีย หลงัเพิ�งสรุปผลการทดลองและแสดงความสาํเรจ็ 

 (+/-) ท ี�ประชุม G7 พ ิจารณาประเด็นการค้า,จีน นอกเหนือจากโควิด-19 เมื�อวนัศกุรเ์หล่าผูน้าํกลุ่ม G7 ซึ�งควบคุมเกือบครึ�งหนึ�งของเศรษฐกิจ
โลก พิจารณาประเด็นต่างๆนอกเหนือจากการระบาดของโควิด-19 โดยใหค้วามสนใจกบัการฟื�นฟูเศรษฐกิจที�ไดร้บัความเสียหายดว้ยการคา้เสรีและ
การรบัมือกบันโยบาย "ที�ไม่อิงตลาด" ของจีน  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัและนายกรฐัมนตรีมาริโอ ดรากีของอิตาลีเปิดตวัในการประชมุผูน้าํ 
G7 ทางไกล ซึ�งมีนายกรฐัมนตรีบอรสิ จอหน์สนัขององักฤษเป็นประธาน  ผูน้าํ G7 เรียกรอ้งการป้องกนัอย่างเขม้แข็งมากขึ �นต่อโรคระบาดในอนาคต 
ซึ�งรวมถึงการพิจารณาจัดทาํสนธิสัญญาสุขภาพโลก แต่มุ่งความสนใจไปยังการฟื�นตวัที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งเป็นวนัเดียวกับที�สหรฐัเขา้ร่วม
ขอ้ตกลงสภาพอากาศปารีสอีกครั�ง 

 
 

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

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั:งก่อน 

วนัจนัทรที์� 22 ก.พ. 16.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจเดือนก.ค.โดย Ifo   90.5 90.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   - 0.3% 

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

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

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   90.2 89.3 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดรชิมอนด ์   17 14 

วนัพธุที� 24 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนก.พ.   859K 842K 

 22.00 น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   - -7.3M 

วนัพฤหสับดีที� 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก GfK   -14.0 -15.6 

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

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

 20.30 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนม.ค.     1.3% 0.5% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   - 861K 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขายเดือนม.ค.     0.2% -0.3% 

วนัศกุรที์� 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 ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยจากUoM   76.3 76.2 

 22.00 น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยจาก UoM   - 3.3% 

 วนัที� 1 ทั�งหมด G20 Meetings   - - 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 21 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


