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สรุป นายอีลอน มสัก์ ซีอีโอ ของบริษัทเทสลา ทวีตข้อความตอบผู้ ที�บอกวา่ ทองคํา ดีกวา่ บิตคอยน์และเงินสด โดยระบวุา่ "เงินเป็นเพียงสิ�งที�ช่วยให้เราหลีกเลี�ยงความ
ไมส่ะดวกของการแลกเปลี�ยน แตด่เูหมือนวา่ขณะนี .ราคาบิตคอยน์และอีเธอเรียมจะสงูเกินไป" มลูค่าตลาดของบิตคอยน์ พุ่งทะล ุ1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ขณะที� บิต
คอยน์ ซึ�งเป็นคริปโตเคอร์เรนซี รายใหญ่ที�สดุของโลก มีความผนัผวนเพิ�มขึ .น หลงัจากราคาบิตคอยน์ปรับขึ .นสูงถึง 58,350 ดอลลาร์ในปลายสปัดาห์ที�ผ่านมา และ
ราคาบิตคอยน์ปรับลงสู่ระดบั 55,161 ดอลลาร์ ในวนัจนัทร์นี . จนซึ�งหนุนให้ราคาทองคําฟื.นตวัขึ .น เนื�องจากนกัลงทุนมองว่า สภาพคล่องในตลาดสําหรับบิตคอยน์ 
ขณะนี .น้อยกวา่ทองคํา เบื .องต้นวายแอลจีประเมินว่าราคาทองคําในช่วงนี .ยงัอยู่ในช่วงของการแกว่งตวัเพื�อสร้างฐานราคา หากราคาทองคํายืนเหนือบริเวณ 1,775-
1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ราคาทองคํามีโอกาสดีดตวัขึ .นไปทดสอบบริเวณ 1,795 -1,811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยยงัเน้นกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั .นและทํากําไรจาก
การแกวง่ตวัของราคาทองคํา 
 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

22/02/2564 15:31 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,783.35 1,791.79 8.44 0.47 

Spot Silver ($) 27.27 27.35 0.08 0.29 

50 Baht Gold Futures (GF10G21) 25,250 25,600 350 1.39 

Gold Online Futures (GOH21)  1,773 1,793 19.90 1.12 

Silver Futures (SVFH21)  27.17 27.44 0.27 0.99 

ดชันดีอลลาร ์ 90.32 90.40 0.08 0.09 

เงนิบาท (฿/$) 29.96  30.04  0.08  0.25  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: หากราคาทองคํายงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,795 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมินแนวรับบริเวณที� 
1,780-1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักล่าวได้ก็จะ
เห็นการดีดตวัขึ .นระยะสั .นอีกครั .ง โดยราคามีโอกาสทดสอบต้านถัดไปโซน 1,811 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แนะนําให้ทยอยแบง่ขายทํากําไรตามบริเวณแนวต้าน 1,795-1,811 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากมีสถานะอยู่แล้วอาจชะลอการลงทุนเพิ�มถ้าราคาไม่อ่อนตวั
ลง 
Short Position ปิดสถานะหากราคายงัสามารถยืนเหนือแนวรับโซน 1,780-1,775 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่หากราคาหลดุโซนดงักล่าวสามารถรอทํากําไรบริเวณ แนวรับ
ถดัไปที� 1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Open New สําหรับนักลงทุนระยะสั .นยังเน้นให้เก็งกําไรจากการแกว่งตวั โดยรอ
จงัหวะเข้าซื .อเมื�อราคาอ่อนตวัลงมาบริเวณแนวรับ 1,775-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) และทยอยแบง่ขายทํากําไรเมื�อ
ราคาดีดตวัขึ .นหรือไมผ่า่นบริเวณแนวต้าน 1,795-1,811 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,775  1,760  1,747 

 1,795  1,811  1,827 



 

 

• (+)  คาดการณ์เศรษฐกิจฟืOนตัวดันดอลลาร์สู่ระดับตํ�าสุดครัOงใหม่ ดอลลาร์สหรัฐถกูเทขายสู่ระดบัตํ�าสดุรอบหลายปีเมื�อเทียบกบัปอนด์, ดอลลาร์
ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขณะที�นกัลงทุนยินดีต่อความคืบหน้าของวคัซีนและคาดว่า การฟื.นตวัจากโรคระบาดจะสร้างความเฟื� องฟูทาง
การค้าทั�วโลกและส่งผลดีตอ่การส่งออก  ปอนด์แตะ 1.4043 ดอลลาร์ ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั .งแต่เดือนเม.ย.2018 ขณะที�นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์น
สนัขององัฤษร่างแนวทางยตุกิารล็อกดาวน์หลงัการฉีดวคัซีนที�รวดเร็ว  ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ .นมากถงึ 0.5% สู่ระดบัสงูสดุรอบเกือบ 3 ปีที� 0.7908 
ดอลลาร์ และดอลลาร์นิวซีแลนด์แตะ 0.7338 ดอลลาร์ ซึ�งเป็นระดบัดีที�สุดนบัตั .งแต่ต้นปี 2018 โดยได้แรงหนนุจากการที� S&P ปรับเพิ�มอนัดบัความ
น่าเชื�อถือของนิวซีแลนด์ขึ .น 1 ขั .น  ยโูรทรงตวัที� 1.2119 ดอลลาร์ ขณะที�เยนเป็นเงินสกลุสําคญัเพียงสกลุเดียวที�อ่อนคา่ตอ่ดอลลาร์ 

• (+) หุ้นบลูชิพจีนร่วงหนักสุดในรอบเกือบ 7 เดือนจากมูลค่าสูง, วิตกคุมเข้มนโยบาย  หุ้นบลูชิพของจีนร่วงรายวนัหนกัที�สุดในรอบเกือบ 7 
เดือนในวนันี . หลงัจากที�แตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์เมื�อสปัดาห์ที�แล้ว ขณะที�นกัลงทนุวิตกเกี�ยวกบัมลูค่าหุ้นที�ระดบัสูงและความเสี�ยงของการคุม
เข้มนโยบาย ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,642.44 ลบ 53.72 จุดหรือ -1.45% ดชันี CSI300 ปิดที� 5,597.33 ลบ 181.51 จุดหรือ -3.14% ซึ�งเป็นการ
ร่วงลงรายวนัหนกัที�สดุนบัตั .งแตว่นัที� 24 ก.ค.2020 จีนคงอตัราดอกเบี .ยเงินกู้ สําหรับภาคบริษัทและครัวเรือนไม่เปลี�ยนแปลงเป็นเดือนที� 10 ติดต่อกนั
ในวนัเสาร์ แต่มีคาดการณ์เพิ�มขึ .นว่า ทางการอาจเริ�มใช้จุดยืนการคมุเข้มนโยบาย “ภาวะทางการเงินตงึตวัขึ .นในทางปฏิบตัินบัตั .งแต่ต้นปี เราคาดว่า
ธนาคารกลางจีนจะทําการเปลี�ยนแปลงอย่างเป็นทางการด้วยการขึ .นอัตราดอกเบี .ยนโยบายในอีกไม่กี�เดือนข้างหน้า” นักวิเคราะห์ของ Capital 
Economics กล่าว หุ้นกลุ่มสรุาร่วงลง โดยหุ้น Kweichow Moutai Ltd ร่วง 7% ขณะที�นกัลงทนุตา่งชาตเิทขายหุ้นผ่านระบบ Stock Connect 

• (-) แคร์รี ลัม-จนท.ระดับสูงฮ่องกงรับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้ววันนี O  นางแคร์รี ลมั ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเจ้าหน้าที�ระดบัสูง
คนอื�นๆของฮ่องกง ได้เข้ารับการฉีดวคัซีนป้องกนัไวรัสโควิด-19 โดสแรกแล้วในวนันี . ก่อนที�รัฐบาลจะเริ�มฉีดให้กบัประชาชนจํานวนมากในสปัดาห์นี .  
นางลมัและรัฐมนตรีกระทรวง รวมทั .งเจ้าหน้าที�จากหน่วยงานตา่ง ๆ ได้เข้ารับการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที�ศนูย์ฉีดวคัซีนของชุมชนในห้องสมดุหลกั
ของฮ่องกงในเวลา 14.30 น.ตามเวลาท้องถิ�น  นางลมัเปิดเผยก่อนหน้านี .ว่า เธอจะเข้ารับการฉีดวคัซีนของบริษัทซิโนแวก ไบโอเทคของจีน หลงัจากที�
รัฐบาลฮ่องกงได้อนมุตักิารใช้วคัซีนดงักล่าวเป็นกรณีฉกุเฉิน และวคัซีนดงักล่าวประมาณ 1 ล้านโดสได้ส่งมาถงึฮ่องกงเมื�อสปัดาห์ที�แล้ว  ฮ่องกงจะเริ�ม
การฉีดวคัซีนให้กบัประชาชนในวนัศกุร์นี . โดยจะเริ�มจากบคุลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที�บ้านพกัคนชรา และผู้ มีอาย ุ60 ปีขึ .นไป 

• (+/-) "อีลอน มัสก์" ชี Oราคาบิตคอยน์สูงเกินไป หลังมาร์เก็ตแคปทะลุ 1 ล้านล้านดอลล์  นายอีลอน มสัก์ ซีอีโอของบริษัทเทสลากล่าวว่า ราคา
ของบติคอยน์และอีเธอเรียมอยู่ในระดบัที�สงูเกินไปในขณะนี . หลงัราคาสกุลเงินคริปโตทั .งสองสกุลพุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่ โดยเฉพาะมลูค่าตลาดของบิต
คอยน์ที�พุ่งทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว  นายมสัก์ทวีตข้อความตอบผู้ ที�บอกว่าทองคําดีกว่าบิตคอยน์และเงินสดว่า "เงินเป็นเพียงข้อมลูที�ช่วยให้เรา
หลีกเลี�ยงความไม่สะดวกของการแลกเปลี�ยน แตด่เูหมือนวา่ขณะนี .ราคาบติคอยน์และอีเธอเรียมจะสูงเกินไป"  เมื�อวนัเสาร์ที�ผ่านมา บิตคอยน์ทําสถิติ
สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ที�ระดบั 54,880 ดอลลาร์ หรือกว่า 1,646,000 บาท ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบิตคอยน์ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือกว่า 30 
ล้านล้านบาท  บิตคอยน์ได้รับปัจจัยหนุนจากการที�ได้รับการยอมรับมากขึ .นในภาคธุรกิจนับตั .งแต่บริษัทเทสลา, มาสเตอร์การ์ด และแบงก์ ออฟ 
นิวยอร์ก เมลลอน คอร์ป ซึ�งเป็นธนาคารเก่าแก่ที�สุดของสหรัฐ  เมื�อไม่นานมานี . เทสลาได้ส่งหนงัสือแจ้งต่อคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) หรือก.ล.ต.สหรัฐวา่ ทางบริษัทได้เข้าซื .อบิตคอยน์คิดเป็นมลูค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ เพื�อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ .นในการ
กระจายการลงทนุ และเพื�อให้เงินสดของบริษัทสร้างผลตอบแทนสงูสดุ 

• (+/-) แรงทะยานของบิตคอยน์เผชิญบททดสอบจากสภาพคล่องในตลาดที�ลดลง แรงทะยานขึ .นของบิตคอยน์ที�ทําให้เงินดิจิทลัดงักล่าวพุ่งสู่
ระดบัสูงสุดครั .งใหม่ในช่วงสุดสปัดาห์ที�ผ่านมา อาจเผชิญบททดสอบจากสภาพคล่องที�ลดลงในตลาดสําหรับบิตคอยน์ ซึ�งเป็นคริปโตเคอร์เรนซีราย
ใหญ่ที�สุดของโลก  ราคาบิตคอยน์ปรับขึ .นสูงถึง 58,350 ดอลลาร์เมื�อวานนี .ก่อนที�จะปรับลงสู่ประมาณ 56,200 ดอลลาร์ ณ เวลา 12.30 น.ตามเวลา
ไทยในวนันี . นายนิโคลาส พานิเกิร์ตโซกลู นกักลยุทธ์ของ JPMorgan Chase &Co ระบุว่า บิตคอยน์ปรับขึ .นประมาณสามเท่าใน 3 เดือนที�ผ่านมา แต่
สภาพคล่องลดลง  เขากล่าวว่า "สภาพคล่องในตลาดสําหรับบิตคอยน์ในขณะนี .น้อยกว่าทองหรือดชันี S&P 500 อย่างมาก ซึ�งบ่งชี .ว่า แม้แต่กระแส
การไหลเวียนเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลกระทบอย่างมากตอ่ราคา" 
 

ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัOงก่อน 

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

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี .นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   - 0.3% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   - 9.1% 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   90.2 89.3 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดริชมอนด์   17 14 

วนัพธุที� 24 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.   859K 842K 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ .ามนัรายสปัดาห์   - -7.3M 

วนัพฤหสับดีที� 25 ก.พ. 14.00 น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก GfK   -14.0 -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 

 
 

 


