
 

 

 

 

   

1,833  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,913 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ยอ่ตวัลง หลงัวานนี�ราคาขึ �นไปทาํระดบัสงูสดุไวท้ี บรเิวณ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยราคาทองคาํไดร้บัแรงกดดนัหลกัจากการแข็งคา่ของ
สกุลเงินดอลลาร ์ทั�งนี � ดชันีดอลลารไ์ดแ้รงหนนุจากการเทขายยโูร ขานรบัยอดคา้ปลีกของเยอรมนีรว่งลงมากกวา่คาดในเดือนธ.ค. หลงัจากที การล็อกดาวนจ์ากโควิด-19 
กระทบการใชจ้่ายของผูบ้ริโภคในเศรษฐกิจเยอรมนั ในขณะที ยโุรปยงัประสบปัญหาในเรื องการกระจายวคัซีน ส่งผลให ้ดชันีดอลลารด์ีดตวัขึ �นไปทดสอบระดบั 91.06 จดุ
เมื อคืนที ผ่านมา ซึ งเป็นระดบัสงูสดุรอบ 7 สปัดาห ์กระตุน้แรงขายทองคาํ ก่อนที ดชันีดอลลารจ์ะลดชว่งบวกลงมาบา้งลงมาเคลื อนไหวตํ ากวา่ 91 จดุอีกครั�ง หลงัจากนางซู
ซาน คอลลินส ์วฒิุสมาชิกสหรฐั ระบวุา่ ไดจ้ดัการหารอืเชิงบวกเกี ยวกบัมาตรการเยียวยาโควิด-19 รว่มกับ ปธน.โจ ไบเดน ของสหรฐั พรอ้มกบัวฒิุสมาชิกสงักดัพรรครพีบัลิ
กนัอีก 8 คน ซึ งเธอระบวุา่เป็นการหารอืที  "ยอดเยี ยม" และแสดงความหวงัวา่สภาคองเกรสจะผ่านมาตรการเยียวยาโควิด-19 ฉบบัใหม ่ราคาทองคาํจงึรว่งลงในกรอบจาํกัด 
แตปั่จจยัดงักลา่วยงัคงตอ้งจบัตาตอ่ไปเพราะยงัเต็มไปดว้ยความไมแ่น่นอน การดีดตวัขึ �นของราคาทองคาํจงึอยูใ่นกรอบเช่นกัน ขณะที ทางดา้นราคาโลหะเงิน(Silver) รว่ง
กลบัมาลงอยูบ่ริเวณ 28 ดอลลาร ์รว่งจากระดบัสงูสดุรอบ 8 ปีที ทาํไวว้านนี�บรเิวณ 30.35 ดอลลาร ์หลงัจาก CME Group ประกาศเพิ มเงินวางหลกัประกนัในการซื �อขาย 
Silver futures ในตลาด Comex กลบัมาเป็นปัจจยักดดนัราคาทองคาํ แต่ยงัแนะนาํติดตามความเคลื อนไหวของราคาโลหะเงินต่อไป เพื อชี �นาํราคาทองคาํเพิ มเติม  ดา้น
ปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยังคงพยายามยืนเหนือ 1,846-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้มีแนวโนม้ขึ �นทดสอบ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้สามารถ
ปรบัขึ �นไปยืนเหนอแนวตา้นดวักล่าวไดจ้ะเกิดแรงซื �อตาม ขณะที แนวตา้นสาํคญัจะอยู่บรเิวณ 1,885-1,896 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ เขา้ซื �อเมื อราคา
ปรบัตวัลงมาในบริเวณแนวรบั 1,846-1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุ 1,818 ดอลลารต์่อออนซ)์ แบ่งทองคาํออกขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านแนว
ตา้นที  1,875 ตอ่ออนซ ์แตถ่า้ฝ่าไปไดใ้หร้อขายบรเิวณแนวตา้นถดัไปบรเิวณ 1,885-1,896 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     ห าก ร าคาท อ งคําสามาร ถยืน เห นือ  1,846-1,833 

ด อ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ได้อ ย่างแ ข ็งแ ก ร ่ง  สาม าร ถร อ ข ายท ําก ําไร

บางส่วนหากไม่ผ่านแนวต้าน 1,875 ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่ถา้ฝ่าไป

ได้ให ้รอขายแนวต้านถดัไป 1,885-1,896 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

 

02 กุมภาพนัธ ์2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
02/02/2564 11:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.40 1,856.16 -4.24 -0.23 

Spot Silver ($) 29.00 28.40 -0.60 -2.07 

เงนิบาท (฿/$) 29.97 29.97 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,450 26,350 -100 -0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.24 56.88 0.64 1.14 

ดชันดีอลลาร ์ 91.00 90.88 -0.12 -0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2059 1.2081 0.00 0.18 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (+) จนท.เฟดช ีCเศรษฐกิจสหร ัฐยังอยู่ในภาวะถดถอยรุนแรง, ต้องการการเยียวยาเพ ิ5มเต ิม  เจา้หนา้ที กาํหนดนโยบาย 2 คนของธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ระบุเมื อวานนี�ว่า เศรษฐกิจสหรฐัยังคงอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง และจะจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเยียวยาทางการคลงัเพิ มเติม เพื อใหมี้การฟื�น
ตวัอย่างเต็มที และช่วยใหผู้ที้ ตกงานบางส่วนหางานได ้นายอีริค โรเซนเกรน ประธานเฟดสาขาบอสตนัระบวุ่า "เรายงัคงอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่าง
รุนแรง ผมหวงัว่าในช่วงฤดใูบไมผ้ลิ เราจะไดพ้ดูคยุกนัอย่างจรงิจงัเกี ยวกบัการฟื�นตวัอย่างชดัเจน" อย่างไรก็ตาม นายโรเซนเกรนระบวุา่ ยงัมีงานที ตอ้งทาํ
มากขึ �นเพื อช่วยประชาชนหลายลา้นคนที ตกงานในช่วงโรคระบาดและระดบัของการฟื�นตวัจะขึ �นอยู่กบัสิ งที เกิดขึ �นกบัโควิด-19 และมาตรการที นายจา้งใช้
เพื อปรบัโครงสรา้งงานหลงัวิกฤตการณค์รั�งนี �  ดา้นนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาสะทอ้นความกงัวลเหลา่นี � โดยเห็นพอ้งวา่ ผูว้า่งงาน
บางสว่น โดยเฉพาะแรงงานรายไดต้ ํ า จะตอ้งการความช่วยเหลือเพิ มเติมในการหางานใหม ่

 (+) วุฒสิมาช ิกร ีพ ับลิกันหาร ือเชงิบวกกับ"ไบเดน"ประเดน็มาตรการเยยีวยาโควิด-19 นางซูซาน คอลลินส ์วฒิุสมาชิกสหรฐัระบวุ่า วฒิุสมาชิกสหรฐั
สงักดัพรรครีพบัลิกนักลุ่มหนึ ง ไดจ้ดัการหารอืเชิงบวกกบัประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐัสงักัดพรรคเดโมแครต เกี ยวกบัมาตรการเยียวยาโควิด-19 แต่
พวกเขาไม่ไดท้าํขอ้ตกลงเกี ยวกบัมาตรการเยียวยา นางคอลลินส ์ซึ งพบกบัปธน.ไบเดนพรอ้มกบัวฒิุสมาชิกสงักดัพรรครพีบัลิกนัอีก 8 คนในการประชุมที 
เธอระบวุา่ "ยอดเยี ยม" ในทาํเนียบขาว แสดงความหวงัวา่สภาคองเกรสจะผา่นมาตรการเยียวยาโควิด-19 ฉบบัใหม ่

 (+) "แมร เ์คิล" ลั5นพร ้อมฉ ีดวัคซ ีนต้านโควิดให ้ชาวเยอรมนีท ุกคนก่อนสิCนสุดฤดูร ้อนปีนีC นางองัเกลา แมรเ์คิล นายกรฐัมนตรีเยอรมนี ใหค้าํมั นว่า 

รฐับาลจะฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ใหแ้ก่ชาวเยอรมนีทุกคนก่อนสิ �นสุดฤดูรอ้นปีนี � โดยถอ้ยแถลงดงักล่าวมีขึ �นหลงัการประชุมทางวิดีโอกับผูน้าํของ

รฐับาลกลางเกี ยวกับความเป็นไปไดใ้นการยกระดับแผนโครงการฉีดวคัซีนทั วประเทศ เมื อประเมินจากปริมาณวคัซีนในปัจจุบัน นางแมรเ์คิลเชื อว่า 

เปา้หมายดงักล่าวมีความเป็นไปได ้แมจ้ะมีวคัซีนเพียง 3 ตวัที ไดร้บัการรบัรองจากสหภาพยโุรป (EU) ซึ งไดแ้ก่ วคัซีนของบรษัิทไฟเซอร/์ไบโอเอ็นเทค วคัซีน

ของบรษัิทโมเดอรน์า และวคัซีนของบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้ หากมีการอนมุติัวคัซีนเพิ มเติม เราจะมีวคัซีนจาํนวนมากขึ �น 

 (-) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 7 สัปดาหห์ลังได้แรงหนุนจากการเทขายยูโร  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสงูสุดรอบ 7 สปัดาหใ์นวนันี � ส่วนใหญ่ได้
ประโยชนจ์ากการเทขายยโูรเมื อคืนนี � หลงัจากที การลอ็กดาวนจ์ากโควิด-19 กระทบการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในเศรษฐกิจเยอรมนั  ยโูรรว่งลงมากที สดุในรอบ 
2 สปัดาหค์รึ งเมื อวานนี� หลงัจากที ขอ้มูลแสดงว่า ยอดคา้ปลีกของเยอรมนีรว่งลงมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. ในขณะที ยุโรปยังประสบปัญหาในเรื องการ
กระจายวคัซีน  ดอลลารป์รบัขึ �น แมว้่าหุน้ทะยานขึ �นทั วโลก ซึ งสวนกระแสการรว่งลงของดอลลารเ์มื อไม่มานมานี�เมื อความตอ้งการสินทรพัยเ์สี ยงเพิ มขึ �น 
การเปลี ยนแปลงในความสมัพนัธด์งักลา่วมาอยู่ที ยโูร และความเชื อมั นในตลาดจะยงัคงผลกัดนัทิศทางของดอลลารใ์นระยะอนัใกล ้“เมื อนกัลงทนุคิดถึงการ
ขายยโูร เป็นสิ งหลีกเลี ยงไมไ่ดที้ คณุจะเขา้ซื �อดอลลาร ์เนื องจากอตัราแลกเปลี ยนยโูร-ดอลลารมี์สภาพคลอ่งมากที สดุในโลก” นกัวิเคราะหก์ลา่ว   

 (-) ก๊วนรายย่อย Reddit ปัด ไม่ม ีเอ ี5ยวดันราคาโลหะเงินพุ่ง เต ือนสมาช ิกเลี5ยงลงท ุน ระวังตกเป็นเหยื5อ   สถานีโทรทัศน ์CNN รายงานว่า หลงัมี
ขา่ววา่โลหะเงินตกเป็นเปา้โจมตีของกลุม่ WallStreetBets บน Reddit จนทาํใหร้าคาโลหะเงินในตลาดขยบัพุง่สงูขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 8 ปี เพื อหวงัใช้
เป็นอาวธุในการโจมตีธนาคารขนาดใหญ่ที ทางกลุ่มเชื อว่า เป็นคนชักใยราคาสินทรพัยด์งักล่าว สมาชิกในกลุ่มบางส่วนไดโ้พสตข์อ้ความระบุว่า ความ
เคลื อนไหวที ผ่านมาทั�งหมดของกลุ่มมีกลุ่มเป้าหมายหลกัอยู่ที เฮดจฟั์นดเ์ท่านั�น พรอ้มกนันี �ขอ้ความดงักล่าวยงัระบุอีกว่า การซื �อโลหะเงินอาจจะเป็นการ
ตดัสินใจที น่าเศรา้และไม่สามารถยอ้นกลบัได ้โดยไม่เพียงแต่จะไม่ทาํเงินเท่านั�น แต่ยงัจะผลกัใหค้นที หลงเขา้ไปลงทุนในโลหะเงินหลดุออกจากสนามรบ
ของจริงที ก ําลังต่อสู้กันอยู่ในเวลานี� รายงานจากสถานีโทรทัศน์ CNN มีขึ �นอย่างประจวบเหมาะกับโพสต์ข้อความใน Reddit ที ออกมาเตือนกว่า 
#silversqueeze ครั�งนี �อาจเป็นกบัดกัที เกิดขึ �นจากคนบางกลุ่ม ก่อนชี �แจงวา่ เป็นเรื องที เป็นไปไมไ่ดเ้ลยที จะบีบตลาดโลหะเงินได ้นอกจากนี�ตลาดโลหะเงิน
ยงัไมใ่ช่การซื �อขายแบบ Short Sell ซึ งเป็นเปา้หมายโจมตีหลกัของทางกลุม่ และกลา่ววา่การซื �อโลหะเงินรงัแตจ่ะทาํใหเ้สียทรพัยใ์หแ้ก่กลุม่เฮดจฟั์นด ์ซึ งซื �อ
โลหะเงินไวค้รอบครองมากมาย “มนัเป็นเรื องแย่สดุๆ ที ไดเ้ห็นแคมเปญเรยีกรอ้งโลหะเงินแบบผิดๆ ในทุกหนทกุแห่งที กวาดตามองไป” หวัขอ้ของโพสตร์ะบ ุ
ทั�งนี � สญัญาณพุ่งเป้าโจมตีโลหะเงินของกลุ่มมีขึ �นเมื อสปัดาหที์ แลว้ จากกระทูห้นึ งบน Reddit ที ระบวุ่า การโจมตีตลาดโลหะเงินจะทาํลายธนาคารขนาด
ใหญ่ดว้ยไมใ่ช่แคเ่ฮดจฟั์นด ์ขณะที อีกกระทูห้นึ งระบวุา่ JPMorgan กดดนัราคาโลหะดงักลา่วมานาน ดงันั�นความเคลื อนไหวครั�งนี �ควรจะเป็นอีกมหากาพย ์
 
 

ที5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัCงก่อน 

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.   57.1** 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.8** 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.1** 52.9 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 60.7 

 22.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.0%** 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 ้

 
 

 


