
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

ข่าวสารสําคญัเพื"อประกอบการลงทนุ (เพิ"มเติมช่วงบ่าย) 

ตารางที" 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
25/02/2564 11:45 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.70 1,798.57 -6.13 -0.34 

Spot Silver ($) 27.92 28.02 0.10 0.36 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,790 25,710 -80 -0.31 

50 Baht Gold Futures (GFJ21) 25,720 25,700 -20 -0.08 

Gold Online Futures (GOH21) 1,804.80 1,799.00 -5.80 -0.32 

Silver Futures (SVFH21)  27.81 28.14 0.33 1.19 

ดชันดีอลลาร ์ 90.06 90.00 -0.07 -0.07 

เงนิบาท (฿/$) 30.03 30.03 0.00 0.00 

         ที�มา : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

แนวโน้ม Gold Spot:  
มีแรงขายกดดนัราคาทองคําเพิ มขึ "นแต่ราคาพยายามทรงตวั ทั "งนี " หากราคายืน
เหนือโซน 1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตัวขึ "นเพื อ
พยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,809-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยงัไม่
สามารถขึ "นไปยืนเหนือแนวต้านแรกได้ อาจเห็นการย่อตัวของราคาลงเพื อสร้าง
ฐานราคาอีกครั "ง 

 
กลยทุธ์การลงทนุ:   
หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,809-1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
อย่างแข็งแกร่ง สามารถเสี ยงเปิดสถานะขายเพื อทํากําไรระยะสั "น (ตดัขาดทุน
สถานะขายหากผ่าน 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์)และรอซื "อคืนหากราคาอ่อนตวัลง
ไมห่ลดุบริเวณแนวรับ 1,779-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื อเก็งกําไรระยะสั "นจาก
การแกวง่ตวั 
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 GOH21 

1,779  1,760  1,744 

 1,809  1,827  1,841 

สรุป  แม้ว่าราคาทองคําจะเปิดตลาดเช้านี "ในตลาดเอเชียเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์  จากสญัญาณจากเจ้าหน้าที ระดบัสงูของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที ยํ "าชดัว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที ดีขึ "น
ในขณะนี "  จะไมก่ระตุ้นให้เฟดเร่งคมุเข้มนโยบายการเงิน  สะท้อนจากถ้อยแถลงของของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดในระหว่างแถลงต่อสภาคองเกรส  รวมไปถึงถ้อยแถลงล่าสดุของนางลาเอล 
เบรนาร์ด หนึ งในคณะผู้ว่าการเฟด ที เปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐยงัคงอยูห่่างไกลจากเป้าหมายด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อของเฟด และอาจจะต้องใช้เวลาอีกสกัระยะหนึ งจนกว่าจะบรรลเุป้าหมาย
เหล่านี "อยา่งยั งยืน  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคํายงัคงเกิดแรงขายสลบัออกมาเป็นระยะ  ท่ามกลางความคืบหน้าเกี ยวกบัวคัซีนต้าน COVID-19 หลงัวคัซีนต้าน COVID-19 เข็มเดียวของบริษัทจอห์นสนั 
แอนด์ จอห์นสนั (J&J) มีแนวโน้มได้รับการอนมุตัิให้ใช้เป็นกรณีฉกุเฉินในสหรัฐอยา่งเร็วสดุในสปัดาห์นี "  ด้านผลการวิจยัในอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ของ Pfizer สามารถ
ลดจํานวนผู้ ป่วย COVID-19 ที มีอาการได้ถึง 94% ในทุกกลุ่มอายุ  และลดการเจ็บป่วยที รุนแรงได้ในระดับเกือบเท่ากัน  ขณะที เช้านี "  อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังคง
เคลื อนไหวไม่ไกลจากระดับ 1.43% ซึ งเป็นระดับสูงสุดนับตั "งแต่เดือนก.พ.ปีที แล้ว  จึงเป็นปัจจัยสกัดช่วงบวกของราคาทองคําอย่างต่อเนื อง  สําหรับวันนี "  แนะนํานักลงทุนติดตามการเปิดเผย
ประมาณการครั "งที  2 GDP ไตรมาส 4/2020, ยอดสั งซื "อสินค้าคงทน และจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานของสหรัฐ 
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• (+) "ไบเดน" สั� งทบทวนแหล่งจัดหาเซมิคอนดักเตอร์-แร่หายาก หวั�นพึ�งจีนมากไป  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้
ออกคําสั งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) ในวนัพุธ (24 ก.พ.) ให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลกลางทําการทบทวนเพื อเสริมสร้างความ
มั นคงด้านห่วงโซ่อุปทานสําหรับผลิตภณัฑ์เซมิคอนดกัเตอร์และแร่สําคญัต่างๆ เช่น แร่หายาก ท่ามกลางความกงัวลว่า สหรัฐนั "นพึ งพาจีนในฐานะผู้
จดัหาทรัพยากรดงักล่าวมากเกินไป  แถลงการณ์จากทําเนียบขาวระบุว่า "รัฐบาลสหรัฐจะต้องรับประกนัได้ว่า ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกําลงัการผลิต
ไม่เพียงพอ, การที ไม่สามารถซื "อขายได้ตามปกติ, ภยัธรรมชาติ หรือผลกระทบใดๆ อันเกิดจากคู่แข่งต่างชาติหรือฝ่ายตรงข้ามนั "น จะไม่มีทางบีบให้
สหรัฐต้องต้องแบกรับความเสี ยงสงูได้อีกตอ่ไป" และเปิดเผยว่า สหรัฐจะร่วมมือกบัคู่ค้าและชาติพนัธมิตรเพื อแก้ไขปัญหานี "  คําสั งพิเศษดงักล่าวมีขึ "น
ในขณะที ภาวะขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอร์ในภาคยานยนต์ทั วโลก ได้ส่งผลให้โรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐจํานวนมากเกิดความล่าช้าในขั "นตอนการ
ผลิต อีกทั "งสหรัฐยงัได้เผชิญกบัภาวะขาดแคลนชดุป้องกนัการติดเชื "อ (PPE) สําหรับบุคลากรสาธารณสุขในช่วงแรกที มีการแพร่ระบาดของเชื "อไวรัสโค
วดิ-19 ในปีที ผ่านมาด้วย  ในการออกคําสั งพิเศษครั "งนี " ปธน.ไบเดนจะเป็นผู้ กํากบัดแูลให้หน่วยงานต่างๆ ทําการทบทวนสถานการณ์เป็นเวลา 100 วนั 
เพื อหาจุดอ่อนในด้านซพัพลายเชนของผลิตภณัฑ์สําคญั 4 กลุ่ม ได้แก่ ยารักษาโรค, แร่สําคญั, เซมิคอนดกัเตอร์ และแบตเตอรีความจุสูงที ใช้ในการ
ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า  สําหรับแร่สําคญัที จําเป็นตอ่ผลิตภณัฑ์ทางการทหาร, เทคโนโลยี และด้านอื นๆ นั "น ทางทําเนียบขาวระบุว่า รัฐบาลสหรัฐจําเป็นต้อง
ตรวจสอบให้มั นใจว่า ไม่ได้มีการพึ งพาแหล่งผลิตจากภายนอกประเทศ หรือเป็นเพียงขั "นตอนเดียวซึ งอาจเกิดเหตขุัดข้อง หากสหรัฐตกอยู่ในสภาวะ
วกิฤต  ทั "งนี " รายงานจากสํานกังานสํารวจธรณีวทิยาสหรัฐ (USGS) เปิดเผยวา่ แร่หายากราว 80% ที สหรัฐนําเข้าระหว่างปี 2559-2562 นั "นมีแหล่งที มา
จากจีน  ในส่วนของผลิตภณัฑ์เซมิคอนดกัเตอร์นั "น ทําเนียบขาวระบุว่า ที ผ่านมาในสหรัฐยงัไม่มีการลงทนุในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดกั
เตอร์ในระดบัที เพียงพอ ในขณะที ชาตอืิ นๆ ซึ งได้เหน็สถานการณ์ในสหรัฐเป็นตวัอย่างแล้วนั "น ได้ส่งเสริมการลงทนุในภาคส่วนดงักล่าวแล้ว 

• (+) เวเนซุเอลาสั� งทูต EU ออกจากประเทศภายใน 72 ชั�วโมง ตอบโต้การควํ�าบาตร  รัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศในวนัพุธ (24 ก.พ.) ว่า นางอิซา
เบล บริลฮานเต เปโดรซา เอกอคัรราชทตูของสหภาพยุโรป (EU) ประจําเวเนซุเอลา เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา และให้เดินทางออกจากเวเนซุเอลา
ภายใน 72 ชั วโมง  นายฮอร์เก อาร์เรอาซา รัฐมนตรีฝ่ายกิจการต่างประเทศของเวเนซุเอลากล่าวหลงัการประชุมกบันางบริลฮานเตว่า "เราได้ตดัสินใจ
ประกาศให้นางอิซาเบล บริลฮานเต  ซึ งเป็นหัวหน้าคณะผู้ แทน EU เป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา" พร้อมเสริมว่า "เราต้องดําเนินการเช่นนี "เพราะ
สถานการณ์บงัคบั"  นายอาร์เรอาซากล่าวว่า การตดัสินใจดงักล่าวมีขึ "นหลัง EU ทําการตดัสินใจ 55 ครั "ง ซึ งเป็นการควํ าบาตรต่อเวเนซุเอลาใน EU 
หรือในสหรัฐ  นายอาร์เรอาซาอธิบายวา่ การกระทําของ EU เป็นการแทรกแซง และกฎบตัรสหประชาชาติก็ยินยอมให้มีมาตรการบีบบงัคบัต่อประเทศ
ใดๆ ได้ก็ต่อเมื อได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีความมั นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) แล้วเท่านั "น  นายอาร์เรอาซาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที ยุโรป
ดําเนินการวิเคราะห์ไตร่ตรองเพื อให้เลิกการแทรกแซง และเปลี ยนทศันคติที แข็งกร้าว  "เราหวงัว่ายุโรปจะเปลี ยนท่าทีเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ด้วย
ความเคารพ" นายอาร์เรอาซากล่าว 

• (-) นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 484.78 จุด ตามดาวโจนส์ทาํนิวไฮ  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ "นในวนันี " และปรับตวัขึ "นเหนือระดบั 30,000 
จุดได้อีกครั "ง โดยได้แรงหนุนจากการปรับตวัขึ "นทํานิวไฮของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื อคืนนี "  หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยนัวา่จะยงัคงสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐต่อไป  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าที ระดบั 30,156.48 จุด พุ่งขึ "น 
484.78 จดุ หรือ 1.63%  หุ้นที ปรับตวัขึ "นในช่วงเช้านี "นําโดยหุ้นกลุ่มผิลตภณัฑ์ยาง, กลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ รวมถงึกลุ่มกระดาษและเยื อกระดาษ 

• (-) ฮั� งเส็งปิดเช้าพุ่ง 638.16 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์  ดชันีฮั งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเช้านี "พุ่งขึ "นตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ก 
หลงัจากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ช่วยให้นกัลงทนุคลายความกงัวลเกี ยวกบัภาวะเงินเฟ้อ  ดชันีฮั งเส็งปิด
ภาคเช้าที  30,356.40 จดุ เพิ มขึ "น 638.16 จดุ หรือ +2.15%  นายพาวเวลได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรเมื อคืนนี "
วา่ การที อตัราเงินเฟ้อจะแตะระดบัเป้าหมายของเฟดได้นั "นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปี ซึ งเป็นการส่งสญัญาณว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี "ยในระดบั
ตํ าต่อไปอีกนาน  นอกจากนี " นกัลงทนุยังคลายความกังวลเกี ยวกบัภาวะเงินเฟ้อและการพุ่งขึ "นของอตัราผลตอบแทนพันธบตัร หลงัจากนายพาวเวล
กล่าวว่า แรงกดดนัด้านราคายังคงอยู่ในระดบัตํ า และการดีดตวัขึ "นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณถึงความเชื อมั นต่อ
เศรษฐกิจสหรัฐ 

 ที�มา: อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 
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การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั]งก่อน 

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

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีชี "นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.5%** 0.3% 

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

 21.00 น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้านโดย S&P/CS   10.1%** 9.1% 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคจาก Conference Board   91.3** 89.3 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดริชมอนด์   14** 14 

วนัพธุที  24 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.พ.  923K** 842K 

 22.00 น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ "ามนัรายสปัดาห์  1.3M** -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 

 
 

 

 

 

 


