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สรุป มดีู �ส์ซึ�งเป็นสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ ปรับเพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ ปี 2021 ขึ �นสู่ระดบั 4.7% จาก 4.2% ที�คาดไว้ในเดือนพ.ย.และ เพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับขึ �นสูร่ะดบั 7% จาก 6.1% ซึ�งทบทวนการปรับเพิ�มคาดการณ์เศรษฐกิจ จีน, อินเดีย และ เม็กซโิก เนื�องจากการผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ของประเทศตา่งๆ ทํา
ให้เศรษฐกิจเริ�มฟื�นตวั แนวโน้มดงักลา่วหนนุการลงทนุในสนิทรัพย์เสี�ยง จนสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคําในฐานะสนิทรัพย์ปลอดภยั ขณะที�ดชันีหุ้นหลกัทั �งสามของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท มี
แนวโน้มทําผลงานในเดือนก.พ.ดีที�สดุนบัตั �งแตเ่ดือนพ.ย. อย่างไรก็ตาม ราคาทองคําได้รับแรงหนนุพยงุไว้ ทา่มกลางความกงัวลว่า สหรัฐพึ�งพาจีนในฐานะผู้จดัหาผลติภณัฑ์เซมิคอนดกัเตอร์
และแร่สําคญัตา่งๆ มากเกินไป หลงัจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ออกคําสั�งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) ให้หน่วยงานตา่งๆ ทบทวนความมั�นคงด้านห่วงโซ่อุปทานสําหรับ
ผลิตภณัฑ์เซมิคอนดกัเตอร์และแร่หายากต่างๆ คําสั�งดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าสหรัฐ เตรียมพร้อมหากรัฐบาลจีนพิจารณาที�จะห้ามส่งออกแร่หายากเพื�อตอบโต้สหรัฐ ทั �งนี � ในระยะสั �น 
ประเมินว่า ราคาทองคํามีลุ้นที�จะขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,805-1,809 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แนะนําแบ่งทองคําออกขายหากราคาทองคํายงัไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านดงักล่าว เพราะหาก
ราคาอ่อนตวัลงไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ 1,783-1,779 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้อาจเหน็การอ่อนตวัลงตอ่ทดสอบแนวรับถดัไปที� 1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 

 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

25/02/2564 16:29 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,804.70 1,789.13 -15.57 -0.86 

Spot Silver ($) 27.92 27.88 -0.04 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10J21) 25,790 25,640 -150 -0.58 

Gold Online Futures (GOH21)  1,805 1,790 -14.40 -0.80 

Silver Futures (SVFH21)  27.81 27.96 0.15 0.54 

ดชันดีอลลาร ์ 90.06 89.84 -0.22 -0.25 

เงนิบาท (฿/$) 30.03  30.12  0.09  0.30  

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 
แนวโน้ม Gold Spot: ราคาทองคํายังคงมีจะมีโอกาสทดสอบแนวต้าน 1,805-
1,809 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ หากยืนไมไ่ด้หรือมีแรงขายเพิ�มจนทําให้ราคาอ่อนตวัลง
มา มองแนวรับแรกไว้ที� 1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ�งหากหลุดโซนดงักล่าว
ราคาจะอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับโซน 1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดบัตํ�าสุดของ
สปัดาห์ที�ผา่นมา) 
กลยุทธ์ Gold Futures: 
Long Position แนะนําให้ปิดสถานะทํากําไร เมื�อราคาไม่สามารถขึ �นมายืนเหนือ
แนวต้าน 1,805-1,809 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่ถ้าขึ �นมายืนเหนือแนวต้านดงักล่าว
ได้ ให้ชะลอไปขายเหนือโซน 1,827 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Short Position  หากราคาทองคําอ่อนตวัลงมาที�แนวรับ 1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แนะนําให้จบัตาด ูแต่ถ้าหลดุแนวรับแรกให้เลื�อนการปิดสถานะทํากําไรไปที� 
1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
Open New แนะนําเปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,809-1,827 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากผา่น 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และซื �อคืนบริเวณ
แนวรับ 1,783-1,779 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลดุแนวรับดงักล่าวอาจต้อง
ชะลอการซื �อออกไปโซนที� 1,760 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

ที�มากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ขํา 

เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื�นฐานดา้นสญัญาซื�อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะหก์ารลงทนุปัจจยัทางเทคนิค 

 1,779  1,760  1,744 

 1,809  1,827  1,841 



 

 

• (+) ผู้ว่าการรัฐอลาสก้าตดิโควดิ พบมีอาการป่วยเล็กน้อย  นายไมค์ ดนัเลวี  ผู้ ว่าการรัฐอลาสก้า มีผลการตรวจเชื �อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก และ
กําลงัพกัผ่อนอยู่ที�บ้าน โดยมีอาการป่วยเล็กน้อย  นายดนัเลวีได้ทําการกักตวัอยู่ที�บ้านของเขาในเมืองวาซิลลา ซึ�งห่างจากเมืองแองเคอเรจไปทาง
เหนือประมาณ 44 ไมล์ หลงัจากที�เขาได้รับแจ้งเมื�อวนัอาทิตย์ที�ผ่านมาว่า เขาได้ติดต่อกบัผู้ติดเชื �อโควิดรายหนึ�งเมื�อวนัเสาร์ที�แล้ว  นายดนัเลวีได้รับ
การเฝ้าดแูลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ประจําตวั และนางแอน ซิงค์ หวัหน้าเจ้าหน้าที�ด้านการแพทย์ของรัฐอลาสก้า  รายงานระบุว่า รัฐอลาสก้าพบผู้ติด
เชื �อโควิด-19 รายวนัลดลงในช่วงไม่กี�สปัดาห์ที�ผ่านมา อย่างไรก็ดี ในสัปดาห์นี � รัฐอลาสก้ายืนยันพบผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รายแรกที�
เกิดขึ �นในบราซิล  ทั �งนี � นายดนัเลวีเป็นผู้ นําการเมืองคนล่าสุดของสหรัฐที�ติดเชื �อโควิด-19 เช่นเดียวกบัอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์, ผู้ ว่าการรัฐ
โอกลาโฮมา, ผู้วา่การรัฐเพนซลิเวเนีย และสมาชิกสภาคองเกรสอีกหลาย 10 ราย รวมถงึนายดอน ยงั ผู้แทนรัฐอลาสก้าซึ�งมองว่าโรคนี �เป็น "ไวรัสเบียร์ 
(โคโรนา)" 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดแดนบวก ขานรับประธานเฟดแถลงลดกังวลเงินเฟ้อ  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดในแดนบวกวนันี � หลงัจากถ้อยแถลงของ
นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที�ว่าเฟดจะคงอตัราดอกเบี �ยในระดบัตํ�าต่อไปอีกนานนั �น ช่วยให้นกัลงทนุคลายความกงัวล
เกี�ยวกับภาวะเงินเฟ้อ อีกทั �งตลาดยังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มที�คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลก เช่น หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ กลุ่ม
ธนาคาร และกลุ่มพลงังาน  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี �ที�ระดบั 414.08 จดุ เพิ�มขึ �น 0.87 จุด หรือ +0.21%  ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนี
เปิดตลาดวนันี �ที� 14,045.02 จุด เพิ�มขึ �น 69.02 จุด หรือ +0.49% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสเปิดตลาดวนันี �ที� 5,824.72 จุด เพิ�มขึ �น 26.74 
จดุ หรือ +0.46% 

• (-) นิกเกอิปิดพุ่ง 496.57 จุด ตามทศิทางดาวโจนส์  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ �นในวนันี �ทะลุระดบั 30,000 จุดได้อีกครั �ง โดยได้แรงหนนุ
จากการปรับตวัขึ �นของดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐเมื�อคืนนี � หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า เฟดจะ
ยงัคงสนบัสนนุเศรษฐกิจสหรัฐตอ่ไป  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดที� 30,168.27 จุด พุ่งขึ �น 496.57 จุด หรือ +1.67%  หุ้นที�ปรับตวัขึ �น
ในวนันี �นําโดยหุ้นกลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง, กลุ่มผลิตภณัฑ์โลหะ และกลุ่มสินเชื�อผู้บริโภค 

• (-) เซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 20.97 จุด รับแรงซื Yอหุ้นอสังหาฯ  ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี � โดยได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �น
ของหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์ และจากการที�ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงประกาศวา่ จีนได้รับชยัชนะอย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้กบัความยากจน  สํานกัข่าวซิน
หวัรายงานว่า ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,585.05 จุด เพิ�มขึ �น 20.97 จุด หรือ +0.59%  ดชันีหุ้นกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์พุ่งขึ �น 8.17% หลงัจากบริษัท
โบรกเกอร์จีนหลายแหง่ระบวุา่ มลูคา่ของตลาดอสงัหาริมทรัพย์อยู่ในระดบัตํ�าเป็นประวตัิการณ์ ซึ�งบ่งชี �ว่าตลาดยงัมีโอกาสเติบโตอีกมาก  นอกจากนี � 
ตลาดหุ้นจีนยังได้แรงหนุนหลังจากปธน.สี จิ �นผิงประกาศในวนันี �ว่า จีนได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในการต่อสู้ กับความยากจน  ปธน.สีประกาศใน
ระหว่างการประชุมครั �งใหญ่ที�จดัขึ �นในกรุงปักกิ�ง เพื�อแสดงถึงความสําเร็จของจีนในการบรรเทาความยากจน และยกย่องผู้ ที�ต่อสู้กบัความยากจนที�
เป็นแบบอย่างของจีน  ทั �งนี � ปธน.สีระบวุา่ จากความสําเร็จดงักล่าว จีนได้สร้าง "ปาฏิหาริย์" อีกครั �งที�จะ "ถกูบนัทกึลงในหน้าประวตัศิาสตร์" 

• (+/-) "ไบเดน" ควํ�าคําสั� งทรัมป์ระงับกรีนการ์ด ลั� นไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐได้มีการยกเลิกคําสั�งพิเศษของ
อดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ที�ระงบัการขออพยพถิ�นฐานเข้าสู่สหรัฐสําหรับสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐ, ผู้ มีถิ�นพํานกัถาวร รวมไปถึงผู้ ที�ได้รับเลือก
ตามโครงการล็อตเตอรีวีซา่ด้วย  ในปี 2563 อดีตปธน.ทรัมป์ได้ออกแถลงการณ์เกี�ยวกบัคําสั�งดงักล่าวว่า "การรับแรงงานเข้าประเทศผ่านวีซ่าประเภท
อื�นๆ ที�ไม่ใช่เพื�อการขออพยพถิ�นฐานเข้าสู่สหรัฐนั �น ก่อให้เกิดความเสี�ยงที�แรงงานชาวอเมริกันจะสูญเสียตําแหน่งงาน และเสียโอกาสในช่วงที�
เศรษฐกิจสหรัฐฟื�นตวัหลังผ่านพ้นวิกฤตโรคโควิด-19"  อย่างไรก็ดี ปธน.ไบเดนระบุว่า คําสั�งของอดีตปธน.ทรัมป์ที�ระงบัการขอพํานักในสหรัฐอย่าง
ถาวรหรือการขอกรีนการ์ด รวมไปถงึวีซา่ทํางานของแรงงานตา่งชาตชิั�วคราวนั �น ไม่ได้เป็นผลดีต่อสหรัฐ  "ความจริงกลบัเป็นไปในทางตรงกนัข้าม การ
ออกคําสั�งเช่นนั �น รวมถงึการขดัขวางไม่ให้สมาชิกครอบครัวของพลเมืองและผู้ มีถิ�นพํานกัถาวรในสหรัฐอพยพถิ�นฐานมาอยู่กบัครอบครัว ทําให้สหรัฐ
เสียผลประโยชน์ และยงัทําให้ภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ ในสหรัฐที�มีความจําเป็นต้องใช้ทกัษะแรงงานจากทั�วโลกนั �นเกิดความเสียหาย นอกจากนี � คําสั�ง
ดงักล่าวยงัทําให้ผู้ ที�ได้รับเลือกให้ยื�นขอวีซา่เพื�ออพยพเข้าสู่สหรัฐตามโครงการล็อตเตอรีวีซา่ในปี 2563 รวมไปถงึผู้ ที�ได้รับวีซ่าดงักล่าวแล้วนั �น ต้องเสีย
โอกาสไปอีกด้วย" ปธน.ไบเดนกล่าว  ก่อนหน้านี �รัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารของอดีตปธน.ทรัมป์ได้เลื�อนกําหนดหมดอายุของคําสั�งพิเศษนี �ออกไป
ถงึ 2 ครั �ง โดยให้เหตผุลว่าคําสั�งดงักล่าวมีขึ �นเพื�อปกป้องแรงงานชาวอเมริกนัและตลาดแรงงานของสหรัฐในช่วงที�มีการระบาดของโรคโควิด-19 โดย
คําสั�งดงักล่าวมีกําหนดหมดอายลุงในวนัที� 31 มี.ค.นี �                              ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และ efinancethai 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัYงก่อน 

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   -12.9** -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 

 
 

 

 

 

 


