
 

 

 

 

   

1,833  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,913 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัสงูขึ �น ท่ามกลางความผนัผวนที�เพิ�มขึ �น  แต่ระยะสั�นเริ�มเห็นทิศทางราคาทองคาํที�ค่อยๆปรบัตวัสงูขึ �น คาดเป็นแรง
ซื �อเก็งกาํไรที�เขา้มาหนาแน่น หลงัจากขอ้มลูพบว่า สถานะสทุธิสญัญาฟิวเจอรส์ทองคาํ COMEX ของบรรดา Money Manager ในสปัดาหที์�สิ �นสดุวนัที� 
26 ม.ค. 2021 เป็น “สถานะซื �อสทุธิ” ต่อเนื�อง 91 สปัดาหติ์ดต่อกนั สถานะซื �อสทุธิ “เพิ�มขึ �น” จากสปัดาหก่์อนหนา้ ขณะที�ทางดา้นราคาโลหะเงินมีแรง
ซื �อเก็งกาํไรดันราคาสงูขึ �นทดสอบระดบัสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน สรา้ง Sentiment เชิงบวกต่อราคาทองคาํเช่นกัน แต่แนะนาํระวงัความผันผวนใน
ตลาดที�เพิ�มสงูขึ �นในระยะนี�  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตจากมารกิ์ตและ ISM  รวมถงึขอ้มลูค่าใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งของ
สหรฐัของสหรฐั พรอ้มจบัตาความเคลื�อนไหวของราคาอย่างใกลชิ้ด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที� 1,867-1,875 
ดอลลารต่์อออนซ ์อีกครั�งแต่ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ�งนกัลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื�องจากช่วงที�ผ่านมาเมื�อราคาทองคาํมีการปรบัตวั
ขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกนั และราคาทองคาํปรบัตวัขึ �นค่อนขา้งจาํกดั ซึ�งประเมินแนวรบัระยะสั�นในโซน 1,833-1,818 ดอลลารต่์อออนซ ์แนะนาํ
กลยทุธก์ารลงทนุ รอซื �อโดยอาจใชบ้รเิวณ 1,833-1,818 ดอลลารต่์อออนซ ์และตดัขาดทนุหากหลดุ1,818 ดอลลารต่์อออนซล์งมา สาํหรบันกัลงทนุที�ถือ
ทองคาํอยู่แนะนาํทยอยแบง่ทาํกาํไรตั�งแต่ราคา 1,867-1,875 ดอลลารต่์อออนซ ์  

                     แนะนําซ ื �อขายทาํกาํไรระยะสั�นจากการแกว่งตัว โดย

รอซ ื�อในโซนแนวร ับ 1,833-1,818 ดอลลารต์ ่อออนซ ์และบร ิเวณแนว

ต้านโซน 1,867-1,875 ดอลลารต์ ่อออนซ ์หากราคาทองคาํไม่สามาร

ยืนเหนือโซนดังกล่าวได้แนะนําแบง่ทองคาํออกขายเพ ื2อทาํกาํไร 

 

 

01 กุมภาพนัธ ์2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
1/02/2564 11:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,846.69 1,860.95 14.26 0.77 

Spot Silver ($) 26.98 28.45 1.47 5.45 

เงนิบาท (฿/$) 29.86 29.91 0.05 0.15 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,350 100 0.38 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.00 55.38 0.38 0.69 

ดชันดีอลลาร ์ 90.62 90.53 -0.08 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2137 1.2130 0.00 -0.06 

ที2มา : Aspen 

 



 

 

 (+) EU เผยแอสตราเซเนก้าเตร ียมเพ ิ2มกาํลังผลิต เล็งส่งวัคซ ีนอ ีก9ล้านโดสในQ1 สาํนักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า นางเออรซ์ูลา ฟอน เดอร ์เลเยน 
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ระบุว่า บริษัทแอสตราเซเนก้า เตรียมเพิ�มกาํลังการผลิตในยุโรปและเตรียมส่งมอบวคัซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับ
สหภาพยโุรป (EU) เพิ�มอีก 9 ลา้นโดสในไตรมาสแรกของปีนี � นาง ฟอน เดอร ์เลเยน กลา่ววา่ นอกจากแอสตราเซเนกา้จะเพิ�มกาํลงัการผลิต และจาํนวนการ
สง่มอบวคัซีนแลว้ บริษัทยงัไดยื้นยนัว่าจะส่งมอบวคัซีนใหเ้รว็กว่ากาํหนดเดิม 1 สปัดาห ์เพื�อให ้EU มั�นใจไดว้่าจะสามารถแจกจ่ายวคัซีนจาํนวน 300 ลา้น
โดสไดอ้ย่างรวดเรว็และเพียงพอกับประชาชนชาติสมาชิกทั�ง 27 ประเทศ ก่อนหนา้แอสตราเซเนกา้ถูก EU กดดนัอย่างหนัก หลงับริษัทเผยว่าจะส่งมอบ
วคัซีนใหก้บัอียูในช่วงเดือน ม.ค. ถึง มี.ค.ไดเ้พียง 31 ลา้นโดส ซึ�งตํ�ากว่าที�ไดท้าํขอ้ตกลงไวม้ากถึง 60% เนื�องจากมีปัญหาดา้นของการผลิต ทั�งนี � EUไดท้าํ
ขอ้ตกลงที�จะสั�งซื �อวคัซีนจากแอสตราเซเนกา้เป็นจาํนวน 300 ลา้นโดส เมื�อเดือนส.ค.ที�ผ่านมา โดยมีขอ้เสนอเพิ�มเติมนั�นก็คือทาง EU สามารถสั�งซื �อวคัซีน
เพิ�มไดอ้ีก 100 ลา้นโดสในอนาคต 

 (+) ฮั2งเส ็งปิดเช ้าพ ุ่ง 538.90 จุด จากแรงซ ื�อ เก ็งกาํไร  ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ปรบัตวัขึ �น เนื�องจากนกัลงทุนเขา้ชอ้นซื �อหุน้เพื�อเก็งกาํไร หลงั
ตลาดรว่งลงกวา่ 250 จดุเมื�อวนัศกุรที์�ผา่นมา ดชันีฮั�งเสง็ปิดภาคเชา้ที� 28,822.61 จดุ เพิ�มขึ �น 538.90 จดุ หรอื +1.91% 

 (-) วุฒิสมาช ิกร ีพ ับลิกันกดดันไบเดนลดวงเงินมาตรการกระตุ้น เศร ษฐกิจ วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน 10 คน ออกมาเรียกรอ้งใหน้ายโจ ไบเดน 

ประธานาธิบดีสหรฐั ปรบัลดวงเงินในมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจลงจากระดบั 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์เพื�อใหส้ามารถผ่านการอนุมติัจากสภาผูแ้ทนราษฎร

และวุฒิสภาสหรฐั ในขณะที�สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตเตรียมเสนอมาตรการดังกล่าวต่อสภาคองเกรสในสปัดาห์นี � ที�ปรึกษาดา้น

เศรษฐกิจชั�นนาํของทาํเนียบขาวส่งสญัญาณว่าเต็มใจที�จะหารือเกี�ยวกบัขอ้เสนอใหป้รบัลดวงงินเหลือ 6 แสนลา้นดอลลารข์องวฒิุสมาชิกพรรครีพบัลิกัน 

แต่กล่าวว่า ปธน.ไบเดน ไม่เต็มใจที�จะประนีประนอมใหก้บัความจาํเป็นในการออกมาตรการที�ครอบคลุมเพื�อแกไ้ขวิกฤตสาธารณสขุและผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ "ปธน.ไบเดนเปิดกวา้งสาํหรบัความคิดไม่ว่าจะมาจากที�ใดก็ตาม แต่สิ�งที�เขาไม่ยอมแพก้็คือความจาํเป็นที�จะตอ้งดาํเนินการอย่างรวดเรว็ดว้ย

แนวทางที�ครอบคลมุ" นายไบรอนั ดีส ผูอ้าํนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติในรายการ "Meet the Press" ของ NBC พรอ้มระบวุ่า "การดาํเนินการทีละเล็กที

ละนอ้ย ไมใ่ช่สตูรของความสาํเรจ็" อย่างไรก็ตาม ยงัคงไม่มีความชดัเจนวา่ขอ้เสนอของวฒิุสมาชิกทั�ง 10 คนของรีพบัพลิกนัจะสามารถทาํใหฝั้� งเดโมแครต

เปลี�ยนแผนการออกมาตรการดงักลา่วในอีกไมกี่�วนัขา้งหนา้ไดห้รอืไม ่ในขณะที�ปธน.ไบเดนและสมาชิกเดโมแครตกาํลงัพยายามใชป้ระโยชนจ์ากเสียงขา้ง

มากที�มีอยู่มือควบคมุทั�งสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภาเพื�อเดินหนา้ไปสูก่ารดาํเนินการตามเปา้หมายของปธน.ไบเดนในการจดัการกบัสถานการณก์ารแพร่

ระบาดอย่างรวดเร็ว นายชัค ชูเมอร ์ผูน้าํเสียงขา้งมากในวุฒิสภากล่าวว่า วุฒิสภาจะเริ�มดาํเนินการในช่วงตน้สปัดาห์นี � ขณะที�นาง นางแนนซี เพโลซี 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัระบวุา่ สภาคองเกรสจะดาํเนินการขั�นตอนเบื �องตน้ใหเ้สรจ็สิ �นภายในสปัดาหนี์ � 

 (+/-) ข ุนคลังญี2ป ุ่ นเตร ียมต่อสายตรง "เยลเลน" วันนี� มุ่งหาร ือมาตรการร ับมอืโควดิ  นายทาโร อาโสะ รฐัมนตรีกระทรวงการคลงัญี�ปุ่ น จะหารอืกบั
นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐัผา่นทางโทรศพัทเ์ป็นครั�งแรกในวนันี � เจา้หนา้ที�รฐับาลญี�ปุ่ นเปิดเผยวา่ นายอาโสะและนางเยลเลนจะหารือถึงประเด็น
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกเนื�องจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 รวมถึงมาตรการเพื�อรบัมือปัญหาดงักลา่ว 

 (+/-) จ ีน  เผยดัชนีPMIภาคการ ผลิตม.ค.อ ยู่ท ี2ร ะดับ 51.5 ต ํ2าสุดในร อ บ 7 เด ือ น  สาํนักข่าว CNBC รายงานว่า Caixin / Markit  เผยตัวเลขดัชนี

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตในเดือน ม.ค. อยู่ที�ระดบั 51.5 จดุ ลดลงจาก 53.0 จุดในเดือน ธ.ค.และเป็นตวัเลขที�ต ํ�าที�สดุในรอบ 7 เดือนนบัตั�งแต่

เดือน มิ.ย. ปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหด้ชันี PMI ภาคการผลิตของจีนลดลง เป็นผลมาจากคาํสั�งซื ��อ และการส่งออกที�ชะลอตวั เนื�องจากการระบาดของไวรสัโควิด-

19 ที�ไดท้วีความรุนแรงขึ �นทั�วโลกทาํใหอ้ปุสงคค์วามตอ้งการสินคา้ทั�วโลกลดลงอย่างรวดเรว็ ซึ�งการชะลอตวัดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเปราะบาง

ของการฟื�นตวัเศรษฐกิจจีนในปัจจุบนั ทั�งนี �เศรษกิจจีนไดข้ยายตวัมากถึง 6.5% ในไตรมาสที� 4/2563 เนื�องจากการส่งออก และ ตวัเลขคาํสั�งซื �อสินคา้ได้

เพิ�มขึ �น ท่ามการระบาดของไวรสัโควิด-19 รอบใหม่ แต่การระบาดรอบใหม่ที�ทวีความรุนแรงขึ �นทั�วโลกอาจทาํใหเ้ศรษฐกิจจีนเผชิญกบัการชะลอตวัไดใ้น

อนาคต 

 
ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.0 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.7 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   52.9 52.9 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.1 59.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   60.0 60.7 

 22.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   0.8% 0.9% 

วนัองัคารที� 2 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.0 50.1 

วนัพธุที� 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   55.5 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั�งที� 1/2564   0.50% 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   46.8 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   45.0 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   38.8 38.8 

 20.15 น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   50K -123K 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   57.5 57.5 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.7 57.2 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    -9.9M 

วนัพฤหสับดีที� 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   850K 847K 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื �องตน้   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องตน้   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน   0.7% 1.0% 

วนัศกุรที์� 5 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   55K -140K 

 20.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนม.ค.   6.7% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 29 มกราคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


