01 กุม ภาพัน ธ์ 2564
แนะนําซือขายทํากําไรระยะสันจากการแกว่ง ตัว โดย
รอซือในโซนแนวรับ 1,833-1,818 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ และบริเ วณแนว
ต้านโซน 1,867-1,875 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ หากราคาทองคําไม่ส ามาร
ยืน เหนือ โซนดังกล่าวได้แ นะนําแบ่งทองคําออกขายเพือ2 ทํากําไร

1,833

1,818

1,800

1,875

1,896

1,913

สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนีปรับตัวสูงขึน ท่ามกลางความผันผวนทีเพิมขึน แต่ระยะสันเริมเห็นทิศทางราคาทองคําทีค่อยๆปรับตัวสูงขึน คาดเป็ นแรง
ซือเก็งกําไรทีเข้ามาหนาแน่น หลังจากข้อมูลพบว่า สถานะสุทธิสญ
ั ญาฟิ วเจอร์สทองคํา COMEX ของบรรดา Money Manager ในสัปดาห์ทีสินสุดวันที
26 ม.ค. 2021 เป็ น “สถานะซือสุทธิ” ต่อเนือง 91 สัปดาห์ติดต่อกัน สถานะซือสุทธิ “เพิมขึน” จากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะทีทางด้านราคาโลหะเงินมีแรง
ซือเก็งกําไรดันราคาสูงขึนทดสอบระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อราคาทองคําเช่นกัน แต่แนะนําระวังความผันผวนใน
ตลาดทีเพิมสูงขึนในระยะนี สําหรับวันนีติดตามการเปิ ดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจากมาร์กิตและ ISM รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของ
สหรัฐของสหรัฐ พร้อมจับตาความเคลือนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที 1,867-1,875
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีกครังแต่ยงั ไม่สามารถผ่านได้ ซึงนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรเนืองจากช่วงทีผ่านมาเมือราคาทองคํามีการปรับตัว
ขึนยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน และราคาทองคําปรับตัวขึนค่อนข้างจํากัด ซึงประเมินแนวรับระยะสันในโซน 1,833-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํา
กลยุทธ์การลงทุน รอซือโดยอาจใช้บริเวณ 1,833-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และตัดขาดทุนหากหลุด1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมา สําหรับนักลงทุนทีถือ
ทองคําอยู่แนะนําทยอยแบ่งทํากําไรตังแต่ราคา 1,867-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
1/02/2564 11:49 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,846.69

1,860.95

14.26

0.77

Spot Silver ($)

26.98

28.45

1.47

5.45

เงินบาท (฿/$)

29.86

29.91

0.05

0.15

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,250

26,350

100

0.38

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

55.00

55.38

0.38

0.69

ด ัชนีดอลลาร์

90.62

90.53

-0.08

-0.09

เงินยูโร (€/$)

1.2137

1.2130

0.00

-0.06

ทีม2 า : Aspen

 (+) EU เผยแอสตราเซเนก้าเตรีย มเพิ2ม กําลัง ผลิต เล็ง ส่ง วัค ซีน อีก 9ล้านโดสในQ1 สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน
ประธานคณะกรรมาธิ การยุโรป (EC) ระบุว่า บริษัท แอสตราเซเนก้า เตรีย มเพิมกําลังการผลิตในยุโรปและเตรียมส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ
สหภาพยุโรป (EU) เพิมอีก 9 ล้านโดสในไตรมาสแรกของปี นี นาง ฟอน เดอร์ เลเยน กล่าวว่า นอกจากแอสตราเซเนก้าจะเพิมกําลังการผลิต และจํานวนการ
ส่งมอบวัคซีนแล้ว บริษัทยังได้ยืนยันว่าจะส่งมอบวัคซีนให้เร็วกว่ากําหนดเดิม 1 สัปดาห์ เพือให้ EU มันใจได้ว่าจะสามารถแจกจ่ายวัคซีนจํานวน 300 ล้าน
โดสได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอกับประชาชนชาติสมาชิกทัง 27 ประเทศ ก่อนหน้าแอสตราเซเนก้าถูก EU กดดันอย่างหนัก หลังบริษัทเผยว่าจะส่งมอบ
วัคซีนให้กบั อียูในช่วงเดือน ม.ค. ถึง มี.ค.ได้เพียง 31 ล้านโดส ซึงตํากว่าทีได้ทาํ ข้อตกลงไว้มากถึง 60% เนืองจากมีปัญหาด้านของการผลิต ทังนี EUได้ทาํ
ข้อตกลงทีจะสังซือวัคซีนจากแอสตราเซเนก้าเป็ นจํานวน 300 ล้านโดส เมือเดือนส.ค.ทีผ่านมา โดยมีขอ้ เสนอเพิมเติมนันก็คือทาง EU สามารถสังซือวัคซีน
เพิมได้อีก 100 ล้านโดสในอนาคต
 (+) ฮั2ง เส็ง ปิ ดเช้าพุ่ง 538.90 จุด จากแรงซือเก็ง กําไร ดัชนีฮงเส็
ั งตลาดหุน้ ฮ่องกงปิ ดเช้าปรับตัวขึน เนืองจากนักลงทุนเข้าช้อนซือหุน้ เพือเก็งกําไร หลัง
ตลาดร่วงลงกว่า 250 จุดเมือวันศุกร์ทีผ่านมา ดัชนีฮงเส็
ั งปิ ดภาคเช้าที 28,822.61 จุด เพิมขึน 538.90 จุด หรือ +1.91%
 (-) วุฒิส มาชิก รีพ ับ ลิก ัน กดดัน ไบเดนลดวงเงิน มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ วุฒิ สมาชิก พรรครีพับลิกัน 10 คน ออกมาเรียกร้องให้น ายโจ ไบเดน
ประธานาธิบดีสหรัฐ ปรับลดวงเงินในมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจลงจากระดับ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ เพือให้สามารถผ่านการอนุมตั ิจากสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิ สภาสหรัฐ ในขณะที สมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตเตรีย มเสนอมาตรการดังกล่าวต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี ทีปรึก ษาด้าน
เศรษฐกิจชันนําของทําเนียบขาวส่งสัญญาณว่าเต็มใจทีจะหารือเกียวกับข้อเสนอให้ปรับลดวงงินเหลือ 6 แสนล้านดอลลาร์ของวุฒิสมาชิกพรรครีพบั ลิกัน
แต่กล่าวว่า ปธน.ไบเดน ไม่เต็มใจทีจะประนีประนอมให้กบั ความจําเป็ นในการออกมาตรการทีครอบคลุมเพือแก้ไขวิกฤตสาธารณสุขและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ "ปธน.ไบเดนเปิ ดกว้างสําหรับความคิดไม่ว่าจะมาจากทีใดก็ตาม แต่สิงทีเขาไม่ยอมแพ้ก็คือความจําเป็ นทีจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วด้วย
แนวทางทีครอบคลุม" นายไบรอัน ดีส ผูอ้ าํ นวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติในรายการ "Meet the Press" ของ NBC พร้อมระบุว่า "การดําเนินการทีละเล็กที
ละน้อย ไม่ใช่สตู รของความสําเร็จ" อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าข้อเสนอของวุฒิสมาชิกทัง 10 คนของรีพบั พลิกนั จะสามารถทําให้ฝังเดโมแครต
เปลียนแผนการออกมาตรการดังกล่าวในอีกไม่กีวันข้างหน้าได้หรือไม่ ในขณะทีปธน.ไบเดนและสมาชิกเดโมแครตกําลังพยายามใช้ประโยชน์จากเสียงข้าง
มากทีมีอยู่มือควบคุมทังสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาเพือเดินหน้าไปสูก่ ารดําเนินการตามเป้าหมายของปธน.ไบเดนในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว นายชัค ชูเมอร์ ผูน้ าํ เสียงข้างมากในวุฒิ สภากล่าวว่า วุฒิ สภาจะเริมดําเนิน การในช่วงต้นสัปดาห์นี ขณะที นาง นางแนนซี เพโลซี
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐระบุวา่ สภาคองเกรสจะดําเนินการขันตอนเบืองต้นให้เสร็จสินภายในสัปดาห์นี
 (+/-) ขุน คลังญี2ป ุ่ นเตรีย มต่อ สายตรง "เยลเลน" วัน นี มุ่งหารือ มาตรการรับ มือ โควิด นายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังญีปุ่ น จะหารือกับ
นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐผ่านทางโทรศัพท์เป็ นครังแรกในวันนี เจ้าหน้าทีรัฐบาลญีปุ่ นเปิ ดเผยว่า นายอาโสะและนางเยลเลนจะหารือถึงประเด็น
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกเนืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงมาตรการเพือรับมือปั ญหาดังกล่าว
 (+/-) จีน เผยดั ช นีP MIภาคการผลิต ม.ค.อยู่ท 2ีร ะดั บ 51.5 ตํ2าสุ ด ในรอบ 7 เดือ น สํานัก ข่าว CNBC รายงานว่า Caixin / Markit เผยตัวเลขดัช นี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ทีระดับ 51.5 จุด ลดลงจาก 53.0 จุดในเดือน ธ.ค.และเป็ นตัวเลขทีตําทีสุดในรอบ 7 เดือนนับตังแต่
เดือน มิ.ย. ปั จจัยสําคัญทีทําให้ดชั นี PMI ภาคการผลิตของจีนลดลง เป็ นผลมาจากคําสังซือ และการส่งออกทีชะลอตัว เนืองจากการระบาดของไวรัสโควิด19 ทีได้ทวีความรุนแรงขึนทัวโลกทําให้อปุ สงค์ความต้องการสินค้าทัวโลกลดลงอย่างรวดเร็ว ซึงการชะลอตัวดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบาง
ของการฟื นตัวเศรษฐกิจจีนในปั จจุบนั ทังนีเศรษกิจจีนได้ขยายตัวมากถึง 6.5% ในไตรมาสที 4/2563 เนืองจากการส่งออก และ ตัวเลขคําสังซือสินค้าได้
เพิมขึน ท่ามการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ แต่การระบาดรอบใหม่ทีทวีความรุนแรงขึนทัวโลกอาจทําให้เศรษฐกิจจีนเผชิญกับการชะลอตัวได้ใน
อนาคต

ทีม2 า: อิน โฟเควสท์, กรุงเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา ประเทศ
วันจันทร์ที 1 ก.พ. 08.45 น. จีน
15.55 น. เยอรมนี

รายการ
ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

51.5**

53.0

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

57.0

57.0

16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.7

54.7

16.30 น. อังกฤษ
21.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

52.9

52.9

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.1

59.1

22.00 น. สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

60.0

60.7

22.00 น. สหรัฐฯ

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.

0.8%

0.9%

การสํารวจความเชือมันทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP

51.0

50.1

วันอังคารที 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ
วันพุธที 3 ก.พ.

08.45 น.

จีน

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

55.5

56.3

14.00 น.

ไทย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครังที 1/2564

0.50%

0.50%

15.55 น. เยอรมนี
16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

46.8

46.8

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

45.0

45.0

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

38.8

38.8

20.15 น. สหรัฐฯ
21.45 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP

50K

-123K

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

57.5

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

56.7

57.2

22.00 น. สหรัฐฯ
22.30 น. สหรัฐฯ
วันพฤหัสบดีที 4 ก.พ. 19.00 น. อังกฤษ
20.30 น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ที 5 ก.พ.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อ น

ตัวเลขสต็อกนํามันรายสัปดาห์

-9.9M

มติอตั ราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังแรกรายสัปดาห์

850K

847K

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบืองต้น

-2.7%

4.6%

ประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบืองต้น

3.6%

-6.6%

22.00 น. สหรัฐฯ

ยอดสังซือภาคโรงงาน

0.7%

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้เฉลียต่อชัวโมง

0.3%

0.8%

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.

55K

-140K

20.30 น. สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนม.ค.

6.7%

6.7%

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที 29 มกราคม 2564 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

