
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,805 1,784 1,764 

1,839 1,855 1,875 

   

 

สรุป ราคาทองคําวานนีปิ้ดปรับตวัลดลง  17.60 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  แม้ในระหวา่งวนั  ราคาทองคําจะปรับตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,847 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากความ

วิตกเก่ียวกบัความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ  หลงัจากเมื่อวานนีป้ระธานาธิบดีสี จิน้ผิง ของจีนและประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้สนทนากันทางโทรศพัท์เป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่ปธน.ไบเดน

สาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ และดเูหมือนวา่การสนทนาจะเกิดความขดัแย้งกนัในประเด็นสว่นใหญ่  อาทิ  การขยายอิทธิพลของจีนในอินโด-แปซิฟิก การปฏิบตัิของจีนในฮ่องกง  

ซินเจียงและไต้หวนั  ขณะที่ประธานาธิบดีสีเตือนวา่  การเผชิญหน้ากนัจะเป็น "หายนะ" สําหรับทัง้สองประเทศ  สถานการณ์ดงักลา่วก่อให้เกิดการคาดการณ์วา่สหรัฐจะยงัคงรักษาทา่ทีในเชิงแข็ง

กร้าวตอ่จีนซึง่เป็นปัจจยักระตุ้นแรงซือ้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ประกอบกบักระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ยื่นขอสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกอยูท่ี่ระดบั 793,000 รายในสปัดาห์ที่

แล้วซึง่สงูกวา่ที่นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  จงึเป็นปัจจยักดดนัดอลลาร์และหนนุราคาทองคําเพิ่มเติม  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  เน่ืองจากสกลุเงินดอลลาร์เร่ิมฟืน้ตวั

จากระดบัตํ่าสดุที่ลงไปทดสอบในระหว่างวนั  ประกอบกบัเกิดแรงขายทํากําไรและขายทางเทคนิคสลบัออกมาในตลาดทองคํา  จนสง่ผลให้ราคาทองคําร่วงลงแรงและแตะระดบัตํ่าสดุในบริเวณ 

1,820.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -4.37 ตนัสู่ระดบั 1,142.22 ตนั  สําหรับวนันี ้ ติดตามการเปิดเผยคาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจากUoM และคาดการณ์

อตัราเงินเฟอ้จากUoM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคล ือ่นไหวของราคาทองคาํ  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1847.45 1820.80 1842.70 1825.10 -17.60 1828.69 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,829.79 27.12 90.84 

MA 50 Days 1,859.14 25.89 90.41 

MA 200 Days 1,856.90 23.38 93.59 

RSI 9 Days 42.77 53.57 43.64 

RSI 14 Days 43.62 54.18 46.82 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust      Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,142.22 -4.37 

ishare 19,613.05 -137.23 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 
5 วัน 0.5116 0.6305 0.5752 
10 วนั 0.6981 -0.3821 0.5835 
20 วนั -0.0737 -0.5032 0.6843 
50 วนั 0.3331 -0.4457 0.8092 
100 วนั 0.1256 -0.4900 -0.2595 
200 วนั 0.6922 -0.2584 0.2178 
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คําแนะนาํ                  

สามารถถือทองคําต่อได้หากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,808-

1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และไปรอลุ้นขายทาํกาํไรบริเวณ

แนวต้าน 1,839-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากการอ่อนตวัลงของราคาทองคํายงัสามารถรักษาระดบัเหนือบริเวณแนวรับ 1,808-1,805 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ 

อาจจะเหน็การดีดตวักลบัขึน้ไปบริเวณแนวต้าน 1,839-1,855 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาหลดุแนวรับ 1,805 

ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ จะทําให้ราคายงัคงอ่อนตวัลง โดยมีแนวรับถดัไปที่ 1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 7.10 จุด หลังสหรัฐเผยจาํนวนคนว่างงานสูงกว่าคาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเม่ือคืนนี ้(11 ก.พ.) หลงัจาก

สหรัฐเปิดเผยตวัเลขคนว่างงานรายสปัดาห์ท่ีสงูกว่าคาด อย่างไรก็ดี ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนบวก โดยได้ปัจจยัหนนุจากแรงซือ้หุ้นกลุ่ม

เทคโนโลยี รวมทัง้ความหวงัเก่ียวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ  ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดท่ี 31,430.70 จดุ ลดลง 7.10 จดุ 

หรือ -0.02% ดชันี S&P500 ปิดท่ี 3,916.38 จดุ เพ่ิมขึน้ 6.50 จดุ หรือ + 0.17% ดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,025.77 จดุ เพ่ิมขึน้ 53.24 จดุ หรือ +0.38% 

• (+) อังกฤษโวย จีนประกาศแบนข่าว BBC เป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้  นายโดมินิค ร้าบ รมว.ต่างประเทศองักฤษ กล่าวว่า การท่ีจีนห้ามการเผยแพร่

ข่าวของ BBC World News ถือเป็นเร่ืองท่ียอมรับไมไ่ด้ และจะเป็นการทําลายช่ือเสียงของจีนเอง  "การตดัสินใจของจีนในการปิดช่อง BBC World News 

เป็นการจํากัดเสรีภาพของสื่อท่ียอมรับไม่ได้ และเร่ืองนีจ้ะกระทบต่อช่ือเสียงของจีนบนเวทีโลก ขณะท่ีจีนมีกฎหมายควบคุมเสรีภาพของสื่อและ

อินเทอร์เน็ตท่ีรุนแรงที่สดุแหง่หนึง่ของโลก" นายร้าบกลา่ว 

• (+) สหรัฐเผยตวัเลขผู้ยื่นขอสวัสดกิารว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานครัง้แรก

อยู่ที่ระดบั 793,000 รายในสปัดาห์ที่แล้ว โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดบั 760,000 ราย แต่ต่ํากว่าระดบั 812,000 รายท่ีมีการรายงานใน

สปัดาห์ก่อนหน้านี ้

• (+) WHO คาดผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิดในแอฟริกาพุ่งแตะ 100,000 รายอาทิตย์นี ้ นางมตัชิดิโซ โมเอติ ผู้ อํานวยการประจําภมิูภาคแอฟริกาของ

องค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า จํานวนผู้ ท่ีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในแอฟริกาได้พุ่งขึน้ เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์

แอฟริกาใต้  นางโมเอติกล่าวว่า อตัราการตายจากโรคโควิด-19 ได้เพ่ิมขึน้ 40% ในเดือนม.ค. หลงัเกิดการแพร่ระบาดรอบ 2 และเกิดการระบาดของสาย

พนัธุ์แอฟริกาใต้ ซึง่ระบาดได้รวดเร็วกวา่สายพนัธุ์เดิม  นางโมเอติคาดการณ์วา่ จํานวนผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จะพุง่แตะ 100,000 รายในวนัอาทิตย์นี ้

ซึง่เป็นวนัครบรอบ 1 ปีนบัตัง้แตมี่รายงานพบผู้ ติดเชือ้โควิด-19 รายแรกท่ีอียิปต์ 

• (+) จนีประกาศแบนข่าว BBC อ้างมีเนือ้หาผดิกฎระเบียบ  สํานกังานกํากบัวิทยแุละโทรทศัน์แห่งชาติจีน (NRTA) ประกาศห้ามการเผยแพร่ข่าวของ 

BBC World News ในจีน เน่ืองจากมีเนือ้หาท่ีละเมิดกฎระเบียบของจีน  NRTA ระบวุ่า รายงานข่าวของ BBC World News ได้ละเมิดกฎระเบียบของจีน

ท่ีระบุให้มีการรายงานข่าวท่ีถูกต้องและเท่ียงธรรม  นอกจากนี ้เนือ้หาของ BBC World News ยังได้บ่อนทําลายผลประโยชน์ของจีน และความเป็น

เอกภาพของชาติพนัธุ์ต่างๆ  แถลงการณ์ของ NRTA ระบวุ่า BBC World News จะไม่ได้รับอนญุาตให้บริการภายในประเทศจีน และ NRTA จะไม่รับคํา

ขอให้บริการสําหรับปี 2565 

• (+/-) ดอลล์แข็งค่าเล็กน้อย หลังสหรัฐเผยข้อมูลแรงงาน  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้(11 ก.พ.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ย่ืนขอสวสัดิการว่างงานสงูกว่าคาดในสปัดาห์ท่ีแล้ว ขณะท่ีนกัลงทนุยงัคงจบัตาความ

คืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึง่เป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เม่ือเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้า

เงิน เพ่ิมขึน้ 0.05% สู่ระดบั 90.4214 เม่ือคืนนี ้ ดอลลาร์แข็งค่าเม่ือเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 104.75 เยน จากระดบั 104.63 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบ

กบัฟรังก์สวิส ที่ระดบั 0.8899 ฟรังก์ จากระดบั 0.8898 ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ท่ีระดบั 1.2699 ดอลลาร์

แคนาดา จากระดบั 1.2689 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ท่ีระดบั 1.2129 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2128 ดอลลาร์ ขณะท่ีเงิน

ปอนด์อ่อนคา่ลงแตะท่ีระดบั 1.3804 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3840 ดอลลาร์  

• (+/-) บติคอยน์พุ่ง All Time High ทะลุ 1,454,000 บาท ขานรับแบงก์สหรัฐร่วมวงบิตคอยน์  บิตคอยน์ดีดตวัขึน้อย่างตอ่เน่ืองในวนันี ้ทําสถิติสงูสดุ

เป็นประวติัการณ์แตะระดบั 48,481 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 1,454,000 บาท ขานรับข่าวท่ีว่า แบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน คอร์ป ซึง่เป็นธนาคารเก่าแก่

ที่สดุของสหรัฐ มีแผนที่จะทําธรุกรรมเก่ียวกบับิตคอยน์ 

• (+/-) "แบงก์ออฟนิวยอร์กเมลลอน" ธนาคารเก่าแก่สุดของสหรัฐ มีแผนทาํธุรกรรมบิตคอยน์  หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลัรายงานในวนันีว้่า 

แบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน คอร์ป ซึง่เป็นธนาคารเก่าแก่ท่ีสดุของสหรัฐ มีแผนท่ีจะถือครอง, โอน และออกสกลุเงินบิตคอยน์ และสกลุเงินคริปโตอ่ืนๆ ใน

นามของลกูค้าในกลุ่มบริหารจดัการสินทรัพย์ในปีนี ้ วอลล์สตรีท เจอร์นลัรายงานโดยอ้างนายโรมนั รีเจลแมน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายธุรกิจดิจิทลั

และการบริการด้านสินทรัพย์ ระบวุา่ แบงก์ ออฟ นิวยอร์ก เมลลอน กําลงัหารือกบัลกูค้าเก่ียวกบัการทําธรุกรรมดงักลา่ว   

                         ท่ีมา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตวัเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 8 ก.พ. 14:00น. เยอรมนี ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   
0.0%** 0.9% 

 16:30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุ จาก Sentix   
-0.2** 1.3 

วนัองัคารที่ 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการค้าเดือนธ.ค.   
16.1B** 16.4B 

 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธรุกิจขนาดเลก็   
95.0** 95.9 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings)   
6.65M** 6.53M 

วนัพธุท่ี 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   
-0.3%** 0.2% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค.   
0.3%** -0.4% 

 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   
0.8%** 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   
0.3%** 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   
0.0%** 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดือนธ.ค.   
0.3%** 0.1% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํา้มนัรายสปัดาห์   
-6.6M** -1.0M 

วนัพฤหสับดีที่ 11 ก.พ. 02.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   
- - 

 ทัง้วนั จีน Holiday : ตรุษจีน   
- - 

 
20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   

793K** 779K 

วนัศกุร์ที่ 12 ก.พ. ทัง้วนั จีน Holiday : ตรุษจีน   
- - 

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบือ้งต้น   

0.5% 16.0% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจากUoM   
80.8 79.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟอ้จากUoM   
- 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก     ปานกลาง     น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัท่ี 05 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


