
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
23/02/2021 11:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,808.90 1,812.13 3.23 0.18 

Spot Silver ($) 28.12 28.08 -0.04 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,670 25,880 200 0.78 

50 Baht Gold Futures (GFG21) 25,620 25,880 260 1.01 

Gold Online Futures (GOH21) 1,798.60 1,813.50 14.90 0.83 

Silver Futures (SVFH21)  27.55 28.21 0.66 2.40 

ดชันดีอลลาร ์ 90.08 90.03 -0.05 -0.06 

เงนิบาท (฿/$) 29.99 30.00 0.01 0.03 

         ท ี�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโนม้ Gold Spot:  
หากราคาทองคาํพยายามขึ �นไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,821-1,827 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หากแรงซื �อไม่มากพอหรือราคาไม่สามารถยืนไดอ้ย่างแข็งแกรง่ ทาํให้

ประเมินว่าในระยะสั�น ยังคงมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบ แนวรับ 1,800-1,795 

ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขณะที;แนวรบัถดัไปนั�นอยูใ่นบรเิวณ 1,779 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

กลยทุธก์ารลงทนุ:   
รอเปิดสถานะซื �อในบริเวณ 1,795-1,779 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์สถานะซื �อ
หากราคาหลุด 1,779 ดอลลารต์่อออนซ)์ หากราคาดีดตัวขึ �นใหพิ้จารณาโซน 

1,827-1,841 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุทยอยปิดสถานะซื �อเพื;อทาํกาํไร 
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 GOH21 

1,795  1,779  1,760 

 1,827  1,841  1,856 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,815.76 ดอลลารต่์อออนซ ์มีแรงซื �อกลบัเขา้มารบัแรงหนนุจาก Dollar Index รว่งลงทดสอบ 89.94 จุดในระหว่าง
การซื �อขายเชา้นี � โดยปัจจัยที;กดดนัดชันีดอลลารม์าจากการทะยานขึ �นของค่าเงินปอนดข์ึ �นมายืนเหนือ 1.40 ปอนด/์ดอลลารซ์ึ;งเป็นระดบัสงูสดุรอบ 3 ปี จากความหวงัการกลบัมา
เปิดเศรษฐกิจองักฤษอีกครั�ง โดยมาตรการล็อกดาวนท์ั;วประเทศขององักฤษจะค่อยๆผ่อนคลายลงต่อเนื;องนบัจากนี �ไป  ก่อนที; Dollar Index จะรีบาวดข์ึ �นมายืนแถว 90 จดุ จึงสกดั
ช่วงบวกของราคาทองคาํบา้ง โดยคาดว่าปัจจัยสาํคัญที;จะส่งผลต่อดอลลารแ์ละราคาทองคาํวนันี � คือ การแถลงภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการเงินรอบครึ;งปีต่อสภาคองเกรส 
(Testimony) ของ  Jerome Powell  ประธานเฟดในคืนนี �และคืนวนัพรุง่นี � (วนัองัคารและวนัพธุ) ในช่วงเวลา 22.00 น.ตามเวลาไทย ซึ;งนกัลงทนุรอจับตาว่า Powell จะยงัคงยืนยนัที;
จะผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปหรอืไม่ และจะแสดงความคิดเห็นเกี;ยวกบัภาวะเงินเฟ้อที;ปรบัตวัสงูขึ �นอย่างไร หากถอ้ยแถลงยืนยนัผ่อนคลายนโยบายต่อไปแมเ้งินเฟ้อจะดีดตวั
ขึ �น คาดช่วยหนนุราคาทองคาํได ้แต่หากมีคาํกล่าวใดที;ทาํใหน้ักลงทนุในตลาดเริ;มกงัวลว่าเฟดจะเตรียมกลบัมาคมุเขม้นโยบายเร็วขึ �นกว่าคาดการณเ์ดิมของตลาด อาจส่งผลให้
ราคาทองคาํปรบัตวัลงไดเ้ช่นกนั จึงแนะนาํระวงัความผนัผวนของราคาทองคาํที;อาจเกิดขึ �นในคืนนี �    
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 (+) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับต ํ�าสุดรอบ 6 สัปดาหข์ณะความสนใจเปลี�ยนไปท ี�“พาวเวลล”์ ดอลลารอ์อ่นแอใกลร้ะดบัตํ;าสดุรอบ 6 สปัดาหใ์นวนันี � ขณะที;
สกุลเงินโภคภณัฑอ์ยู่ที;ราวระดบัสงูสดุรอบหลายปี ขณะที;ความสนใจของนกัลงทุนเปลี;ยนไปที;ประเด็นที;ว่า นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) จะตอบสนองอย่างไรตอ่คาดการณเ์งินเฟอ้ที;พุง่ขึ �น  ราคาที;ทะยานขึ �นสาํหรบัวตัถดิุบตา่งๆ ตั�งแตน่ํ�ามนัและทองแดงไปจนถึงไมแ้ละนมผง ดนัให้
สกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลารอ์อสเตรเลียและนิวซีแลนดแ์ตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 ปี  อย่างไรก็ตาม แรงบวกเกิดขึ �นพรอ้มกบัการปรบัขึ �นของคาดการณ์
เงินเฟอ้ทั;วโลกและการเทขายครั�งใหญ่ในพนัธบตัรระยะยาว  เทรดเดอรค์าดวา่ นายพาวเวลลซ์ึ;งจะแถลงต่อสภาคองเกรสในเวลา 22.00 น.ตามเวลาไทย จะ
สรา้งความมั;นใจอีกครั�งว่า เฟดจะอดกลั�นตอ่เงินเฟ้อที;สงูขึ �นโดยไม่ขึ �นอตัราดอกเบี �ยในทนัที ซึ;งพวกเขากล่าวว่า อาจจะทาํใหต้ลาดพนัธบตัรสงบลงและใน
ที;สดุจะถ่วงดอลลาร ์“ผมคิดว่า เขาจะกล่าวหนุนช่วงขาลง” นกัวิเคราะหก์ล่าว “ผมคิดว่า เขาจะเฉยชาต่อตลาด และกล่าวว่า “ตลาดปรบัตวัไกลเกินไป มี
ความเสี;ยงมากมาย และเศรษฐกิจสหรฐัยงัห่างไกลจากการจา้งงานอย่างเตม็ที;” การปรบัตวัในช่วงเชา้อยู่ในระดบัเลก็นอ้ยก่อนการแถลงของเขา แตค่วาม
เชื;อมั;นครั�งใหม่ที;วา่ จะไม่มีการขึ �นอตัราดอกเบี �ยสหรฐัในเรว็ๆนี �อาจกรุยทางสาํหรบัการปรบัตวัขึ �นเพิ;มเติมของสกลุเงินที;เกี;ยวกบัการคา้ท่ามกลางการอ่อน
คา่ของดอลลาร ์ดชันีดอลลารอ์ยู่ที; 90.019 ในวนันี � อยู่เหนือระดบัตํ;าสดุนบัตั�งแต่กลางเดือนม.ค. ดอลลารอ์อสเตรเลียไดร้บัแรงซื �อที; 0.7913 ดอลลาร ์และ
ดอลลารนิ์วซีแลนดอ์ยู่ที; 0.7323 ดอลลาร ์ในขณะที;การซื �อขายสกุลเงินทั�ง 2 ทรงตวัในวงกวา้งในช่วงแรกที;ตลาดเอเชีย ยูโรปรบัตวัขึ �นเล็กนอ้ยสู่ 1.2165 
ดอลลาร ์และมีแนวโนม้เขา้ทดสอบแนวตา้นอีกครั�งที;ราว 1.2220 ดอลลาร ์ปอนดซ์ึ;งทะยานขึ �นเกือบ 3% ในปีนี �ขณะที;การฉีดวคัซีนอย่างรวดเรว็กระตุน้
ความเชื;อมั;นในแนวโนม้การฟื�นตวัของเศรษฐกิจองักฤษ อยู่เหนือ 1.40 ดอลลาร ์ที; 1.4067 ดอลลาร ์

 (-) ยอดผู้เสยีชวีติจากโควิด-19 ในสหร ัฐลดลงเป็นสัปดาหท์ ี� 3 ยอดผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรฐัลดลงติดตอ่กนัเป็นสปัดาหที์; 3 ในสปัดาหที์;ผา่นมา 
ขณะที;ยอดผูติ้ดเชื �อและผูร้กัษาตวัในโรงพยาบาลลดลงอย่างมาก  แนวโนม้เชิงบวกดงักล่าวเกิดขึ �นขณะที;ยอดผูเ้สียชีวิตสะสมจากโควิด-19 ในสหรฐัทะล ุ
500,000 คน แมผู้เ้ชี;ยวชาญดา้นสขุภาพเตือนเกี;ยวกบัการฟื�นคืนที;เป็นไปไดข้องผูติ้ดเชื �อจากไวรสักลายพนัธุช์นิดใหม่ที;แพรเ่ชื �อไดง้่ายยิ;งขึ �น การวิเคราะห์
รายงานระดบัรฐัและเขตของสหรฐัระบวุ่า ยอดผูเ้สียชีวิตที;เชื;อมโยงกบัโควิด-19 ลดลง 37% ในรอบสปัดาหที์;สิ �นสดุวนัที; 21 ก.พ. สู่ 13,363 คน เมื;อไม่รวม
ตวัเลขผูเ้สียชีวิตคั;งคา้งจากรฐัโอไฮโอเมื;อสปัดาหก์่อนหนา้ ตวัเลขผูเ้สียชีวิตที;ไดร้บัการทบทวนปรบัแลว้ลดลง 17% สหรฐัรายงานผูติ้ดเชื �อรายใหม่กว่า 
491,000  คนเมื;อสปัดาหที์;ผ่านมา แต่ลดลง 23% จาก 7 วนัก่อนหนา้ ยอดผูติ้ดเชื �อรายใหม่ลดลงติดต่อกัน 6 สปัดาหแ์ละลดลง 72% จากระดบัสูงสุด
ในช่วงตน้เดือนม.ค. และเมื;อเทียบกบัสปัดาหก์่อนหนา้ ยอดผูติ้ดเชื �อรายใหมเ่พิ;มขึ �นในเพียง 7 รฐั จาก 50 รฐั 

 (-)  ญี�ป ุ่ นเล็งยกเลิกภาวะฉุกเฉ ินนอกกรุงโตเก ียวขณะผู้ต ิดโควิด-19 ลดลง หนงัสือพิมพอ์าซาฮีรายงานในวนันี ��ว่า ญี;ปุ่ นกาํลงัวางแผนยกเลิกภาวะ
ฉกุเฉินในพื �นที;นอกกรุงโตเกียวเร็วกว่าที;คาด ในขณะที;จาํนวนผูติ้ดเชื �อโควิด-19 ที;ลดลงบรรเทาความตึงเครียดต่อโรงพยาบาล รายงานดงักล่าวอา้งอิง
เจา้หนา้ที;รฐับาลที;ไม่ประสงคอ์อกนามหลายคนว่า รฐับาลญี;ปุ่ นกาํลงัพิจารณาการยกเลิกภาวะฉกุเฉินใน 6 จงัหวดั ซึ;งรวมถึงจงัหวดัโอซากา้และเกียวโต
ในช่วงสิ �นเดือนนี� แทนที;จะรอจนถึงวนัที; 7 มี.ค.ตามแผนการเดิม หนงัสือพิมพอ์าซาฮีรายงานวา่ การตดัสินใจดงักลา่วอาจมีขึ �นในวนัศกุรนี์ �เป็นอย่างเรว็ หลงั
การประชมุเพื;อประเมินสถานการณใ์นวนัพรุง่นี � 

 (+/-) จับตา'พาวเวล'แถลงนโยบายการเงนิรอบคร ึ�งปี  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีกาํหนดกล่าวแถลงการณร์อบครึ;งปีว่า
ดว้ยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรฐัต่อสภาคองเกรสในสปัดาหนี์ � โดยนายพาวเวลจะกล่าวถอ้ยแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจาํ
วฒิุสภาในวนันี � และต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจาํสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัพธุ (24ก.พ.) ที;ผ่านมา ตามธรรมเนียมปฏิบติั ประธานเฟดมีกาํหนด
กลา่วแถลงการณต์อ่สภาคองเกรสปีละ 2 ครั�ง โดยครั�งแรกในเดือนก.พ. และอีกครั�ง ในเดือนมิ.ย.หรอืก.ค. นกัลงทนุจบัตาถอ้ยแถลงของนายพาวเวล เพื;อหา
สญัญาณบง่ชี �ภาวะเศรษฐกิจ, อตัราเงินเฟอ้, ทิศทางอตัราดอกเบี �ยสหรฐั รวมทั�งผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ที;มีตอ่เศรษฐกิจสหรฐั การ
แถลงของนายพาวเวลในสปัดาหนี์ �ถือเป็นครั�งแรกที;เขาจะกล่าวถอ้ยแถลงต่อสภาคองเกรสชุดใหม่ที;พรรคเดโมแครตครองเสียงขา้งมากทั�งในวฒิุสภาและ
สภาผูแ้ทนราษฎร ขณะที;รฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็เป็นรฐับาลที;มาจากพรรคเดโมแครตเช่นกนั นอกจากนี� ถอ้ยแถลงของนายพาวเวลครั�งนี �ถือ
วา่มีความสาํคญั เนื;องจากนกัลงทุนกาํลงักงัวลว่า การดีดตวัขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั และตวัเลขเงินเฟ้อที;ส่งสญัญาณพุ่งขึ �นอย่าง
รวดเรว็ อาจผลกัดนัใหเ้ฟดยติุการใชน้โยบายผอ่นคลายทางการเงิน หลงัจากที;มีการคาดการณก์่อนหนา้นี �วา่เฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยใกล ้0% ตอ่ไปอีกราว 2 
ปี ก่อนหนา้นี � เฟดเคยสง่สญัญาณชะลอการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการลดวงเงินซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (คิวอี) ในปี 2556 ซึ;งสง่ผล
ใหเ้ฟดลดการอดัฉีดเมด็เงินเขา้สูเ่ศรษฐกิจ ทาํใหต้ลาดหุน้วอลลส์ตรทีและตลาดหุน้ทั;วโลกทรุดตวัลงอย่างหนกัในปีดงักลา่ว 

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



www.ylgfutures.co.th 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั`งก่อน 

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

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board  0.5%** 0.3% 

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

 21.00 น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นโดย S&P/CS   9.9% 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 ์   16 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 ้

 
 

 

 

 


