
 

Asset High Low Open 

Gold 1826.97 1815.90 1821.40 1817.46

A.M.Fixing - - - 1817.45

P.M.Fixing - - - 1817.30

Silver 27.27 26.69 27.00 

SilverFixing - - - 

Oil-Brent 63.79 62.99 63.20 

Euro 1.2145 1.2115 1.2123 

Baht 29.91 29.83 29.89 

DollarIndex 90.47 90.27 90.43 

DowJones - - - 

Source :Aspen  

Contract 
GOLD / SILVER 

GFG21 GF10G21 GOH21 

High 26,250 26,230 1848.60 

Low 25,850 25,830 1817.10 

Open 26,080 26,180 1844.20 

Close 25,850 25,830 1819.10 

Close-Night 25,850 25,890 1820.80 

Change -340 -340 -25.20 

Basis 27 7 0.94 

Maturity 10 10 43 

Source : Aspen & YLG’s estimations   

 

Fund Tones 

SPDR 1,142.22 

ishare 19,549.49 

Source : exchangetradedgold, ishares  

 

 
 

Contract High Low Open 

USDH21 29.91 29.85 29.87 

JRFH21 248.30 248.30 248.30 

Source : Aspen & YLG’s estimations  

 

คําแนะนํา ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการเก็งกําไรระยะสั�น 

หากราคายืนเหนือโซนแนวรับแรกบริเวณ 

ออนซ์ได้ ทาํให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึ �นเพื)อทดสอบแนวต้านบริเวณ 

1,830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

สรุปการเคล่ือนไหวใน  Currency Futures และ Japanese Rubber

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust

16 February 2021 
 นกัวิเคราะห์

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขา

นั

Close Change 

1817.46 -5.67 

1817.45  -0.55  

1817.30  0.95  

26.96 0.26 

27.57  0.50  

63.30 0.87 

1.2125 0.0013 

29.88 0.01 

90.36 -0.08 

- - 

 SVFH21 

 27.71 

 26.93 

 27.16 

 27.61 

 27.68 

0.39 

0.08 

43 

Change 

0.00 

0.00 

Close Change 

29.88 0.00 

248.30 6.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ราคาทองคําพยายามสร้างฐานและพยายามทรงตัว ทั �งนี � หากราคายืนเหนือโซน 
1,808-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตวัขึ �นเพื-อพยายามทดสอบ
แนวต้านบริเวณ 1,830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่สามารถขึ �นไปยืน
เหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื-อสร้างฐานราคาอีกครั �ง
 

 
 เน้นการซื �อขายระยะสั �น ดบูริเวณ 1,830
ผ่านได้แนะนําเปิดสถานะขายทํากําไรระยะสั �น เพื-อรอเข้าซื �อทํากําไรเมื-อราคาอ่อน
ลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,808-
แนวต้านแรกได้ให้รอดูบริเวณแนวต้านถัดไปที- 
ขาดทนุสถานะขาย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 5.67 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
ในตลาดทองคําที-เบาบางกว่าปกติ  เนื-องจากตลาดทองคําจีน
ตรุษจีน  ขณะที-ตลาดเงิน  ตลาดทนุ  และตลาดโลหะมีคา่
ในวนัประธานาธิบดีสหรัฐ  ส่งผลให้ราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบ 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ทั �งนี �  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํา
โดยได้รับแรงกดดนัจากการคาดการณ์ที-ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื�นตวัขึ �นอย่างรวดเร็ว
ผู้ ติดเชื �อ COVID-19 ที-ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในหลายประเทศ  โดยเฉพาะสหรัฐที-
รายงานยอดผู้ติดเชื �อ COVID-19 รายใหม่ 
วนัที-ตํ-าที-สดุนบัตั �งแตว่นัที- 25 ต.ค. ขณะที-การฉีดวคัซีนต้าน 
เช่นกัน  ซึ-งเป็นปัจจยักระตุ้นเรงซื �อสินทรัพย์เสี-ยง  
เหนือ 30,000จดุ ในรอบ 30ปี  ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที-ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 
จึงเป็นปัจจัยบั-นทอนแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  
ลดลงของราคาทองคําก็ยงัไม่มากเช่นกัน  เนื-องจากดชันีดอลลาร์ยงัคงเคลื-อนไหวในแดน
ลบด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี-ยนแปลง
ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)
โบว์แมน หนึ-งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ
นโยบายการเงินของเฟดในอนาคต 

 

      

      

ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการเก็งกําไรระยะสั�น 

หากราคายืนเหนือโซนแนวรับแรกบริเวณ 1,808-1,805 ดอลลาร์ต่อ

ได้ ทาํให้ราคายังคงมีโอกาสขยับขึ �นเพื)อทดสอบแนวต้านบริเวณ 

Japanese Rubber 

iShare Silver Trust 

 
นกัวิเคราะห:์ วรตุ ร ุง่ขํา 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยพื�นฐานดา้นสัญญาซื�อขายล่วงหนา้ 

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจัยทางเทคนิค 

เลขทะเบียน: 040068 

ราคาทองคําพยายามสร้างฐานและพยายามทรงตัว ทั �งนี � หากราคายืนเหนือโซน 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตวัขึ �นเพื-อพยายามทดสอบ

ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยังไม่สามารถขึ �นไปยืน
เหนือแนวต้านได้ อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื-อสร้างฐานราคาอีกครั �ง 

830-1,839 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถ
ทํากําไรระยะสั �น เพื-อรอเข้าซื �อทํากําไรเมื-อราคาอ่อน

-1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาผ่าน
แนวต้านแรกได้ให้รอดูบริเวณแนวต้านถัดไปที- 1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (จุดตัด

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ทา่มกลางปริมาณการซื �อขาย
เบาบางกว่าปกติ  เนื-องจากตลาดทองคําจีนยงัคงปิดทําการในเทศกาล

ตลาดเงิน  ตลาดทนุ  และตลาดโลหะมีคา่ของสหรัฐปิดทําการเช่นกันเนื-อง
ส่งผลให้ราคาทองคําแกว่งตวัในกรอบ 1,826.97-1,815.90 

การปรับตวัขึ �นของราคาทองคําวานนี �ยังคงเป็นไปอย่างจํากัด  
การคาดการณ์ที-ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื�นตวัขึ �นอย่างรวดเร็วหลงัยอด
ที-ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนในหลายประเทศ  โดยเฉพาะสหรัฐที-

รายใหม่ 65,336 รายในวนัอาทิตย์  ซึ-งเป็นจํานวนราย
ขณะที-การฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ก็มีความคืบหน้า

เรงซื �อสินทรัพย์เสี-ยง  ส่งผลให้วานนี �ดชันีนิกเกอิทําสถิติปิด
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกที-ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 1 ปี

ทอนแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  อย่างไรก็ดี  การปรับตวั
ลดลงของราคาทองคําก็ยงัไม่มากเช่นกัน  เนื-องจากดชันีดอลลาร์ยงัคงเคลื-อนไหวในแดน

ถือครองทองคําไม่เปลี-ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผย
e Index)ของสหรัฐ  และถ้อยแถลงของนางมิเชล 

ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)เพื-อหาสญัญาณบ่งชี �การดําเนิน

      1,805    1,784 1,764 

      1,839    1,855 1,875 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 



  

 

 

 

  
GOLD SPOT Source : Aspen  
 

 

Silver Futures : SVFH21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 26.86 26.31 
แนวขาย 27.90 28.40 
กลยทุธ@ Short 27.90 Take Profit : 26.86, Stop loss : 28.40 

 

 

 

 

USD Futures : USDH21 Source : Aspen 
 

แนวซ้ือ 29.80 29.71 
แนวขาย 29.95 30.09 
กลยทุธ@ Long 29.80 Take Profit : 29.95, Stop loss : 29.71 

 
 
 

www.ylgfutures.co.th 

02-687-9999 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.5851 -0.6994 -0.4283 

10 วนั 0.3506 0.0072 0.5197 

20 วนั -0.2636 -0.6185 0.5963 

50 วนั 0.2351 -0.5400 0.8078 

100 วนั 0.0693 -0.5203 -0.2800 

200 วนั 0.6492 -0.3062 0.1561 

Source :Aspen & YLG’s estimations 

 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Dollar 

Bollinger Band Upper 1,876.60 28.53 91.34 

Bollinger Band Mean 1,838.68 26.67 90.60 

Bollinger Band Lower 1,800.77 24.82 89.86 

MA 10 Days 1,824.08 27.12 90.70 

MA 50 Days 1,857.35 26.03 90.39 

MA 200 Days 1,858.12 23.51 93.50 

RSI 9 Days 44.23 62.33 40.08 

RSI 14 Days 44.38 59.66 44.61 

Source : YLG’s estimations 

GOLD-ONLINE Source : Aspen 

 

 

 



 

 

  

• (+)  อังกฤษพบผู้ติดเชื �อโควิดรายใหม่เพิ)มเฉียดหมื)น ตายทะลุ 117,000 ราย  หน่วยงานด้านสาธารณสขุขององักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 
24 ชั-วโมงที-ผ่านมา พบผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จํานวน 9,765 ราย ส่งผลให้จํานวนผู้ ติดเชื �อสะสม ณ ขณะนี �อยู่ที- 4,047,843 ราย  ส่วน
ผู้ เสียชีวิตรายใหม่มีจํานวน 230 ราย ทําให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตเพิ-มขึ �นเป็น 117,396 ราย 

• (+) จนีเผยอุตสาหกรรมทองคาํปี 63 มีเสถียรภาพ คาดเติบโตต่อเนื)องปีนี �  กระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ของ
จีน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมทองคําในประเทศจีนในปี 2563 ยังคงมีเสถียรภาพ โดยมีรายได้ที-เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีโครงสร้างด้าน
อตุสาหกรรมที-เหมาะสม  ทั �งนี � รายได้จากการซื �อขายทองคําในตลาด Shanghai Gold Exchange ปี 2563 ปรับตวัขึ �น 4.9% เมื-อเทียบเป็นราย
ปี แตะที- 22.55 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที-รายได้ในตลาด Shanghai Futures Exchange พุ่งขึ �น 38.3% 
แตะที- 41.47 ล้านล้านหยวน  สําหรับในปี 2554 นี � MIIT คาดการณ์ว่า  อตุสาหกรรมทองคําจะยงัคงมีเสถียรภาพ และคาดว่าจะมีการควบรวม
กิจการและซื �อกิจการในอุตสาหกรรมทองคํากนัมากขึ �น นอกจากนี � คาดว่าอุตสาหกรรมทองคําของจีนจะให้ความร่วมมือกับประเทศอื-นๆใน
ตลาดโลก เพื-อยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรมทองคําให้แข็งแกร่งยิ-งขึ �น  อย่างไรก็ดี สมาคมทองคําจีน (CGA) ระบวุ่า ปริมาณการใช้ทองคํา
ของจีนในปี 2563 ร่วงลง 18.13% เมื-อเทียบรายปี สู่ระดับ 820.98 ตัน เนื-องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับยอดขาย
เครื-องประดบัทองคํา ส่วนการผลิตทองคําของจีนลดลง 3.91% สู่ระดบั 365.34 ตนั 

• (-) WHO อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดของ "แอสตร้าเซนเนก้า" ในกรณีฉุกเฉินแล้ว  องค์การอนามยัโลก (WHO) ประกาศขึ �นบญัชีวคัซีน
ต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและมหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด สําหรับใช้ในกรณีฉกุเฉิน ซึ-งจะช่วยเปิดทางให้กลุ่มประเทศที-กําลงั
พฒันาสามารถเข้าถงึวคัซนีราคาที-ค่อนข้างถกูได้  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อํานวยการใหญ่ของ WHO กล่าวในแถลงการณ์ว่า 
"ขณะนี �เราพร้อมที-จะแจกจ่ายวคัซนีได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี เรายงัจําเป็นต้องเร่งการผลิต และเราขอเรียกร้องให้บรรดาผู้พฒันาวคัซีนต้านโค
วิด-19 ยื-นเอกสารให้กบั WHO ได้ทําการทบทวน ในช่วงเวลาเดียวกนักบัที-พวกท่านยื-นต่อหน่วยงานฝ่ายกํากบัดแูลในกลุ่มประเทศที-มีรายได้สงู"  
ทั �งนี � การทบทวนของ WHO พบว่า วคัซีนของแอสตร้าเซนเนก้า สอดคล้องกบัข้อกําหนดที-จําเป็นในด้านความปลอดภยั และผลประโยชน์ด้าน
ประสิทธิภาพของวคัซนีดงักล่าวก็มีมากกว่าความเสี-ยง 

• (-) อิสราเอลเผยผลวิจัยชี �วัคซีนไฟเซอร์ลดอาการป่วยโควิดได้ถึง 94%  คลาลิท (Clalit) ซึ-งเป็นผู้ ให้บริการด้านสขุภาพที-ใหญ่ที-สดุของ
อิสราเอล เปิดเผยผลการวิจยัศกึษาผู้ ป่วยติดเชื �อโควิด-19 ที-ได้รับวคัซนีของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค โดยพบว่า ผู้ ป่วยจํานวน 600,000 คนที-
ได้รับวคัซนีจํานวน 2 โดส มีอาการป่วยลดลงถงึ 94%  ทั �งนี � ข้อมลูดงักล่าวได้จากการทดลองวคัซนีกบัผู้ ป่วยที-เข้าร่วมโครงการจํานวน 1.2 ล้าน
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มคนที-ฉีดวัคซีนแล้ว 600,000 คน และกลุ่มที-ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 600,000 คน โดยการทดลองครั �งนี �ถือเป็นครั �งใหญ่ที-สุด
นับตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาดในอิสราเอล  นายแรน บาลิเคอร์ ประธานเจ้าหน้าที-บริหารด้านนวัตกรรมของคลาลิทกล่าวว่า ผลการทดลอง
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วัคซีนของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพอย่างมากหลังจากได้รับ 2 โดส  อิสราเอลถือเป็นประเทศที-มีการฉีดวัคซีนให้กับ
ประชากรสูงที-สุดเมื-อเทียบอัตราส่วนของประชากร โดยผู้ ที-ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีจํานวนมากกว่า 3.39 ล้านราย หรือ 36.5% ของ
ประชากรทั �งประเทศจํานวนราว 9.3 ล้านคน นบัตั �งแต่เริ-มโครงการฉีดวคัซนีในวนัที- 20 ธ.ค.2563 

• (-) หุ้นยุโรปปิดบวก รับความหวังเศรษฐกิจโลกฟื�นตัว  ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเมื-อคืนนี � (15 ก.พ.) ที-ระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 1 ปี โดยได้แรง
หนนุจากการคาดการณ์ที-ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื�นตวัขึ �นอย่างรวดเร็วหลงัถกูกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีที-ผ่านมา  
ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดตลาดที-ระดบั 419.47 จดุ เพิ-มขึ �น 5.47 จดุ หรือ +1.32%  ดชันี CAC 40 ปิดที- 5,786.25 จดุ เพิ-มขึ �น 82.58 จดุ 
หรือ +1.45%, ดชันี DAX ปิดที- 14,109.48 จดุ เพิ-มขึ �น 59.59 จดุ หรือ +0.42% และดชันี FTSE 100 ปิดที- 6,756.11 จดุ เพิ-มขึ �น 166.32 จดุ 
หรือ +2.52% 

• (+/-) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทาํการวันนี � เนื)องในวันประธานาธิบดี  ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการในวนันี � (15 ก.พ.) เนื-องในวนัประธานาธิบดีสหรัฐ 
โดยตลาดจะกลบัมาเปิดทําการซื �อขายอีกครั �งในวนัองัคารที- 16 ก.พ.  นอกจากนี � ตลาดนํ �ามนั ตลาดทองคํา ตลาดปริวรรตเงินตรา ตลาดสินค้า
โภคภณัฑ์ CBOT และตลาดทองแดงของสหรัฐก็ปิดทําการในวนันี �เช่นกนั 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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

 ทั �งวนั สหรัฐฯ Holiday : Presidents' Day (วนัประธานาธิบดีสหรัฐ)  - - 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม (Empire State Index)  6.2 3.5 

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

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนม.ค.  0.9% -1.4% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค.  1.1% -0.7% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพื �นฐาน (Core PPI) เดือนม.ค.  0.2% 0.1% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค.  0.4% 0.3% 

 
21.15 น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือนม.ค.  74.9% 74.5% 

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

 
22.00 น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือนธ.ค.  0.5% 0.5% 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที-อยู่อาศยัเดือนก.พ. โดยNAHB  83 83 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดลเฟียเดือนก.พ.  20.3 26.5 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  760K 793K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือน ก.พ.  1.67M 1.70M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ-มสร้างบ้านเดือน ก.พ.  1.66M 1.67M 

 23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  - -6.6M 

วนัศกุร์ที- 19 ก.พ. 14.00 น. องักฤษ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนม.ค.  -2.6% 0.3% 

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

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  46.5 46.7 

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

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  45.9 45.4 

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

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  53.1 54.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  58.8 59.2 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ  57.8 58.3 

 
22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.  6.56M 6.76M 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก  ปานกลาง   น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที-มีการประกาศออกมา 
*ที-มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที- 12 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ-งอาจมีการเปลี-ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


