02 กุม ภาพัน ธ์ 2564
ห ากราคาท อ งคํา สามาร ถยื น เห นื อ 1,846-1,833
ดอ ลลาร์ต ่ อ อ อ น ซ์ไ ด้ อ ย่ า งแ ข็ ง แ กร่ ง สามาร ถร อ ข ายทํ า กํ า ไร
บางส่วนหากไม่ผ ่านแนวต้าน 1,875 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ แต่ถ า้ ฝ่ าไป
ได้ใ ห้ร อขายแนวต้านถัด ไป 1,885-1,896 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์

1,833

1,818

1,800

1,875
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1,913

สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนีย่อตัวลง หลังวานนีราคาขึนไปทําระดับสูงสุดไว้ทีบริเวณ 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคําได้รบั แรงกดดันหลักจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินดอลลาร์ ทังนี ดัชนีดอลลาร์ได้แรงหนุนจากการเทขายยูโร ขานรับยอดค้าปลีกของเยอรมนีรว่ งลงมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. หลังจากทีการล็อกดาวน์จากโควิด-19
กระทบการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคในเศรษฐกิจเยอรมัน ในขณะทียุโรปยังประสบปั ญหาในเรืองการกระจายวัคซีน ส่งผลให้ ดัชนีดอลลาร์ดีดตัวขึนไปทดสอบระดับ 91.06 จุด
เมือคืนทีผ่านมา ซึงเป็ นระดับสูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ กระตุน้ แรงขายทองคํา ก่อนทีดัชนีดอลลาร์จะลดช่วงบวกลงมาบ้างลงมาเคลือนไหวตํากว่า 91 จุดอีกครัง หลังจากนางซู
ซาน คอลลินส์ วุฒิสมาชิกสหรัฐ ระบุวา่ ได้จดั การหารือเชิงบวกเกียวกับมาตรการเยียวยาโควิด-19 ร่วมกับ ปธน.โจ ไบเดน ของสหรัฐ พร้อมกับวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพบั ลิ
กันอีก 8 คน ซึงเธอระบุวา่ เป็ นการหารือที "ยอดเยียม" และแสดงความหวังว่าสภาคองเกรสจะผ่านมาตรการเยียวยาโควิด-19 ฉบับใหม่ ราคาทองคําจึงร่วงลงในกรอบจํากัด
แต่ปัจจัยดังกล่าวยังคงต้องจับตาต่อไปเพราะยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การดีดตัวขึนของราคาทองคําจึงอยูใ่ นกรอบเช่นกัน ขณะทีทางด้านราคาโลหะเงิน(Silver) ร่วง
กลับมาลงอยูบ่ ริเวณ 28 ดอลลาร์ ร่วงจากระดับสูงสุดรอบ 8 ปี ทีทําไว้วานนีบริเวณ 30.35 ดอลลาร์ หลังจาก CME Group ประกาศเพิมเงินวางหลักประกันในการซือขาย
Silver futures ในตลาด Comex กลับมาเป็ นปั จจัยกดดันราคาทองคํา แต่ยงั แนะนําติดตามความเคลือนไหวของราคาโลหะเงินต่อไป เพือชีนําราคาทองคําเพิมเติม ด้าน
ปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคํายังคงพยายามยืนเหนื อ 1,846-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ มีแนวโน้มขึนทดสอบ 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถา้ สามารถ
ปรับขึนไปยืนเหนอแนวต้านดัวกล่าวได้จะเกิดแรงซือตาม ขณะทีแนวต้านสําคัญจะอยู่บริเวณ 1,885-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนํากลยุทธ์การลงทุน เข้าซือเมือราคา
ปรับตัวลงมาในบริเวณแนวรับ 1,846-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุน 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์) แบ่งทองคําออกขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านแนว
ต้านที 1,875 ต่อออนซ์ แต่ถา้ ฝ่ าไปได้ให้รอขายบริเวณแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,885-1,896 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,860.40

1,856.16

-4.24

-0.23

Spot Silver ($)

29.00

28.40

-0.60

-2.07

เงินบาท (฿/$)

29.97

29.97

0.00

0.00

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,450

26,350

-100

-0.38

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

56.24

56.88

0.64

1.14

ด ัชนีดอลลาร์

91.00

90.88

-0.12

-0.14

เงินยูโร (€/$)

1.2059

1.2081

0.00

0.18

ทีม5 า : Aspen

 (+) จนท.เฟดชีเC ศรษฐกิจ สหรัฐยังอยู่ใ นภาวะถดถอยรุ น แรง, ต้อ งการการเยีย วยาเพิ5ม เติม เจ้าหน้าทีกําหนดนโยบาย 2 คนของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ระบุเมือวานนีว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง และจะจําเป็ นต้องมีมาตรการเยียวยาทางการคลังเพิมเติม เพือให้มีการฟื น
ตัวอย่างเต็มทีและช่วยให้ผทู้ ีตกงานบางส่วนหางานได้ นายอีริค โรเซนเกรน ประธานเฟดสาขาบอสตันระบุว่า "เรายังคงอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่าง
รุนแรง ผมหวังว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เราจะได้พดู คุยกันอย่างจริงจังเกียวกับการฟื นตัวอย่างชัดเจน" อย่างไรก็ตาม นายโรเซนเกรนระบุวา่ ยังมีงานทีต้องทํา
มากขึนเพือช่วยประชาชนหลายล้านคนทีตกงานในช่วงโรคระบาดและระดับของการฟื นตัวจะขึนอยู่กบั สิงทีเกิดขึนกับโควิด-19 และมาตรการทีนายจ้างใช้
เพือปรับโครงสร้างงานหลังวิกฤตการณ์ครังนี ด้านนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาสะท้อนความกังวลเหล่านี โดยเห็นพ้องว่า ผูว้ า่ งงาน
บางส่วน โดยเฉพาะแรงงานรายได้ตาํ จะต้องการความช่วยเหลือเพิมเติมในการหางานใหม่
 (+) วุฒสิ มาชิก รีพ ับ ลิก ัน หารือ เชิง บวกกับ "ไบเดน"ประเด็น มาตรการเยีย วยาโควิด -19 นางซูซาน คอลลินส์ วุฒิสมาชิกสหรัฐระบุว่า วุฒิสมาชิกสหรัฐ
สังกัดพรรครีพบั ลิกนั กลุ่มหนึง ได้จดั การหารือเชิงบวกกับประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐสังกัดพรรคเดโมแครต เกียวกับมาตรการเยียวยาโควิด-19 แต่
พวกเขาไม่ได้ทาํ ข้อตกลงเกียวกับมาตรการเยียวยา นางคอลลินส์ ซึงพบกับปธน.ไบเดนพร้อมกับวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพบั ลิกนั อีก 8 คนในการประชุมที
เธอระบุวา่ "ยอดเยียม" ในทําเนียบขาว แสดงความหวังว่าสภาคองเกรสจะผ่านมาตรการเยียวยาโควิด-19 ฉบับใหม่
 (+) "แมร์เ คิล " ลั5น พร้อ มฉีด วัค ซีน ต้านโควิด ให้ช าวเยอรมนีท ุก คนก่อ นสินC สุด ฤดูร ้อ นปี นีC นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ให้คาํ มันว่า
รัฐบาลจะฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้แก่ชาวเยอรมนีทุกคนก่อนสินสุดฤดูรอ้ นปี นี โดยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึนหลังการประชุมทางวิดีโอกับผูน้ าํ ของ
รัฐบาลกลางเกี ยวกับความเป็ น ไปได้ในการยกระดับ แผนโครงการฉี ดวัคซีน ทัวประเทศ เมือประเมิน จากปริมาณวัคซีน ในปั จจุบัน นางแมร์เคิลเชื อว่า
เป้าหมายดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ แม้จะมีวคั ซีนเพียง 3 ตัวทีได้รบั การรับรองจากสหภาพยุโรป (EU) ซึงได้แก่ วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค วัคซีน
ของบริษัทโมเดอร์นา และวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า หากมีการอนุมตั ิวคั ซีนเพิมเติม เราจะมีวคั ซีนจํานวนมากขึน
 (-) ดอลลาร์อ ยู่ใ กล้ร ะดับ สูง สุด รอบ 7 สัป ดาห์ห ลัง ได้แ รงหนุน จากการเทขายยูโ ร ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ในวันนี ส่วนใหญ่ ได้
ประโยชน์จากการเทขายยูโรเมือคืนนี หลังจากทีการล็อกดาวน์จากโควิด-19 กระทบการใช้จ่ายของผูบ้ ริโภคในเศรษฐกิจเยอรมัน ยูโรร่วงลงมากทีสุดในรอบ
2 สัปดาห์ครึงเมือวานนี หลังจากทีข้อมูลแสดงว่า ยอดค้าปลีกของเยอรมนีรว่ งลงมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. ในขณะทียุโรปยังประสบปั ญหาในเรืองการ
กระจายวัคซีน ดอลลาร์ปรับขึน แม้ว่าหุน้ ทะยานขึนทัวโลก ซึงสวนกระแสการร่วงลงของดอลลาร์เมือไม่มานมานีเมือความต้องการสินทรัพย์เสียงเพิมขึน
การเปลียนแปลงในความสัมพันธ์ดงั กล่าวมาอยู่ทียูโร และความเชือมันในตลาดจะยังคงผลักดันทิศทางของดอลลาร์ในระยะอันใกล้ “เมือนักลงทุนคิดถึงการ
ขายยูโร เป็ นสิงหลีกเลียงไม่ได้ทีคุณจะเข้าซือดอลลาร์ เนืองจากอัตราแลกเปลียนยูโร-ดอลลาร์มีสภาพคล่องมากทีสุดในโลก” นักวิเคราะห์กล่าว
 (-) ก๊ว นรายย่อ ย Reddit ปั ด ไม่ม ีเ อี5ย วดัน ราคาโลหะเงิน พุ่ง เตือ นสมาชิก เลี5ย งลงทุน ระวัง ตกเป็ นเหยื5อ สถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่า หลังมี
ข่าวว่าโลหะเงินตกเป็ นเป้าโจมตีของกลุม่ WallStreetBets บน Reddit จนทําให้ราคาโลหะเงินในตลาดขยับพุง่ สูงขึนแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี เพือหวังใช้
เป็ นอาวุธในการโจมตีธนาคารขนาดใหญ่ ทีทางกลุ่มเชือว่า เป็ นคนชักใยราคาสินทรัพย์ดงั กล่าว สมาชิกในกลุ่มบางส่วนได้โพสต์ขอ้ ความระบุว่า ความ
เคลือนไหวทีผ่านมาทังหมดของกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ทีเฮดจ์ฟันด์เท่านัน พร้อมกันนีข้อความดังกล่าวยังระบุอีกว่า การซือโลหะเงินอาจจะเป็ นการ
ตัดสินใจทีน่าเศร้าและไม่สามารถย้อนกลับได้ โดยไม่เพียงแต่จะไม่ทาํ เงินเท่านัน แต่ยงั จะผลักให้คนทีหลงเข้าไปลงทุนในโลหะเงินหลุดออกจากสนามรบ
ของจริง ที กําลัง ต่อ สู้กัน อยู่ในเวลานี รายงานจากสถานี โทรทัศ น์ CNN มี ขึนอย่ า งประจวบเหมาะกับ โพสต์ข ้อ ความใน Reddit ที ออกมาเตื อ นกว่า
#silversqueeze ครังนีอาจเป็ นกับดักทีเกิดขึนจากคนบางกลุ่ม ก่อนชีแจงว่า เป็ นเรืองทีเป็ นไปไม่ได้เลยทีจะบีบตลาดโลหะเงินได้ นอกจากนีตลาดโลหะเงิน
ยังไม่ใช่การซือขายแบบ Short Sell ซึงเป็ นเป้าหมายโจมตีหลักของทางกลุม่ และกล่าวว่าการซือโลหะเงินรังแต่จะทําให้เสียทรัพย์ให้แก่กลุม่ เฮดจ์ฟันด์ ซึงซือ
โลหะเงินไว้ครอบครองมากมาย “มันเป็ นเรืองแย่สดุ ๆ ทีได้เห็นแคมเปญเรียกร้องโลหะเงินแบบผิดๆ ในทุกหนทุกแห่งทีกวาดตามองไป” หัวข้อของโพสต์ระบุ
ทังนี สัญญาณพุ่งเป้าโจมตีโลหะเงินของกลุ่มมีขึนเมือสัปดาห์ทีแล้ว จากกระทูห้ นึงบน Reddit ทีระบุว่า การโจมตีตลาดโลหะเงินจะทําลายธนาคารขนาด
ใหญ่ดว้ ยไม่ใช่แค่เฮดจ์ฟันด์ ขณะทีอีกกระทูห้ นึงระบุวา่ JPMorgan กดดันราคาโลหะดังกล่าวมานาน ดังนันความเคลือนไหวครังนีควรจะเป็ นอีกมหากาพย์

ทีม5 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

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

51.5**

53.0

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

57.1**

57.0

16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.8**

54.7

16.30 น. อังกฤษ
21.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.1**

52.9

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.2**

59.1

22.00 น. สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

60.7

22.00 น. สหรัฐฯ

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.

1.0%**

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 ตัวเลขครัCงก่อ น

รายการ

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

