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1,818  1,800  1,787 

 1,856  1,875  1,896 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเช้าวันนี�มีการฟื� นตัวขึ �นบ้างมาทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,844.85 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟื� นจากระดับต ํ,าสุดวานนี�ที,ทาํไวบ้ริเวณ 
1,829.61 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ภาพระยะสั�นราคาทองคาํยงัคงแกวง่ตวัผนัผวน จากความไม่แน่นอนในหลายประเดน็ โดยเฉพาะการออกมาตรการเยียวยาโควดิ-
19 ทางการคลงัของสหรฐั ซึ,งนกัลงทนุในตลาดยงัคงรอความคืบหนา้ หลงัจาก “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรฐัยืนยนัจะยงัคงแพ็คแกจมาตรการเยียวยาผูที้,
ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ดว้ยงบประมาณ 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐั ถงึแมส้มาชิกสภาคองเกรสพรรครีพบัลิกนัจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม
(ทางพรรครีพับลิกัน ตอ้งการที,จะออกแพ็คเกจมาตรการเยียวยา ดว้ยงบประมาณ 1 ใน 3 จาก 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัที,ทางรฐับาลไบเดน และสมาชิก
สภาคองเกรสเดโมแครตเสนอ) เบื �องตน้ตลาดตอบรบัในเชิงคาดหวงัว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรลุผลไดใ้นที,สุด เพิ,มความหวงัการฟื�นตัวขึ �นของ
เศรษฐกิจสหรฐั จงึบั,นทอนแรงซื �อทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัเพื,อกระจายความเสี,ยงใหก้บัพอรต์การลงทนุลง จึงประเมินวา่ ราคาทองคาํอาจฟื�นตวัขึ �น
ไดใ้นระดบัที,ค่อนขา้งจาํกัด   ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  ในระยะสั�นราคาเคลื,อนไหวในลักษณะ Sideway โดยหากไม่สามารถทะลุแนวตา้น 1,850-
1,856 ดอลลารต์่อออนซไ์ปได ้อาจย่อตวัลงไปบริเวณแนวรบั 1,821-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยหากราคาหลุดแนวรบัดงักล่าว จะเห็นแรงขายทางเทคนิค
ออกมาประเมินแนวรบัถดัไปที, 1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ โดยพิจารณาถา้หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,821-1,818 ดอลลารต์่อออนซ์
ไดจ้ึงเขา้ซื �อ ตดัขาดทนุหากหลุดระดบั 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์สาํหรบัการขายทาํกาํไรอาจพิจารณาดบูริเวณ 1,850-1,856 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านหรือ
ยืนไดใ้หค้อ่ยชะลอการขายออกไปยงัแนวตา้นถดัไป 
 

                     นักลงทุนสามารถทยอยปิดสถานะซื�อ เพ ื!อท ํากาํไร

ห ากไม่ผ่าน  ',850-1,856 ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ เพ ื!อ รอ เข ้าซ ื�อ ให ม่

บร ิเวณแนวร ับ แต่หากราคาปร ับลงแรงหลุดแนวร ับบร ิเวณ 1,818 

ดอลลารต์ ่อออนซ ์นักลงทุนควรปร ับลดการถอืสถานะซื�อลง 

 

 

03 กุมภาพนัธ ์2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
03/02/2564 11:25 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.90 1,841.10 3.20 0.17 

Spot Silver ($) 26.66 26.95 0.29 1.09 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.01 0.01 0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,300 26,200 -100 -0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 57.80 57.69 -0.11 -0.19 

ดชันดีอลลาร ์ 91.05 91.05 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.2044 1.2041 0.00 -0.02 

ที!มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 เดอืนจากแนวโน้มเศรษฐกจิสหร ัฐฟื� นตัวแข ็งแกร ่ง  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัสงูสดุรอบ 2 เดือน เมื,อเทียบกบัยโูร

ในวนันี � ขณะที,นกัลงทุนพิจารณาความแตกต่างระหวา่งความแขง็แกรง่ในการฟื�นตวัจากโรคระบาดของสหรฐัและยโุรป  ทศันะดงักลา่วไดแ้รงหนนุจากความ

เคลื,อนไหวในวอชิงตนัเพื,อเรง่การใชจ้่ายกระตุน้มากขึ �นซึ,งสวนทางกบัความวิตกเกี,ยวกบัการขยายการลอ็กดาวนใ์นยุโรปและคาดการณถ์ึงการขยายตวัของ

เศรษฐกิจยูโรโซนที,อ่อนแอลงในไตรมาสนี�  ดอลลารแ์ทบไม่เปลี,ยนแปลงที, 1.2038 ดอลลารต์่อยูโรในช่วงแรกที,ตลาดเอเชีย หลังจากที,แข็งแกร่งขึ �นสู ่

1.20115 ดอลลารเ์มื,อคืนนี �เป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่วนัที, 1 ธ.ค.   ดชันีดอลลารท์รงตวัเป็นส่วนใหญ่ที, 91.081หลงัจากที,ปรบัขึ �นสู่ระดบัสงูสุดรอบ 2 เดือน ที, 

91.283 ในครั�งก่อน  แรงบวกของดอลลารมี์ขึ �นแมหุ้น้ปรบัตวัขึ �น ท่ามกลางความเชื,อมั,นในสินทรพัยเ์สี,ยงมากขึ �น ซึ,งสวนทางกบัความสมัพนัธทิ์ศทางผกผนั

ของดอลลารก์บัหุน้ในช่วงที,ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะหห์ลายรายคาดว่า ความสมัพนัธด์งักล่าวจะกลบัคืนมาอีกครั�งเมื,อเวลาผ่านไป และคาดว่า

ดอลลารจ์ะออ่นลงขณะที,การขยายตวัของเศรษฐกิจฟื�นตวั ท่ามกลางการกระตุน้การคลงัครั�งใหญ่และนโยบายการเงินเชิงผอ่นคลาย 

 (-) น ิวซ ีแลนดไ์ฟ เข ียวใช้วัคซ ีนต้านโควิดของไฟ เซอร  ์คาดส่งมอบภายใน Q1/63  เมดเซฟ (Medsafe) ซึ,งเป็นหน่วยงานกาํกับดูแลดา้นยาของ
นิวซีแลนด ์ไดอ้นุมติัใหมี้การใชว้คัซีนตา้นโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร/์ไบโอเอ็นเทคในประเทศไดท้ันทีที,มีการส่งมอบ ขณะที,นางจาซินดา อารเ์ดิรน์ 
นายกรฐัมนตรีนิวซีแลนดไ์ดข้านรบัการตดัสินใจดงักล่าว โดยระบุว่า ขณะนี�นิวซีแลนดพ์รอ้มแลว้ที,จะเริ,มการฉีดวคัซีนระยะแรกให้กับประชาชน "การ
ตดัสินใจของเมดเซฟถือเป็นจุดสงูสดุของขั�นตอนการประเมินประสิทธิภาพของวคัซีนที,ตอ้งใชเ้วลานานหลายเดือน เพื,อสรา้งความเชื,อมั,นว่า วคัซีนของไฟ
เซอร/์ไบโอเอ็นเทคมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที,จะใชใ้นการฉีดใหก้บัชาวนิวซีแลนด ์โดยเราไดร้บัขอ้มลูที,มีการอปัเดตล่าสดุทั�งในดา้นการแพทย์
และดา้นวิทยาศาสตร ์ซึ,งทาํใหเ้รามีความเชื,อมั,นในการตดัสินใจครั�งนี �" นางอารเ์ดิรน์กลา่ว ทั�งนี � นิวซีแลนดป์ระสบความสาํเรจ็ในการควบคมุการแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ แต่รฐับาลยังคงปิดชายแดนไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศ ซึ,งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลักๆ เช่น การ
ท่องเที,ยว นิวซีแลนดว์างแผนที,จะเริ,มโครงการฉีดวัคซีนครั�งใหญ่ในไตรมาส 3 ปีนี � แต่รฐับาลคาดหวงัว่าจะฉีดให้กับประชาชนเป็นบางส่วนเพื,อสรา้ง
ภมิูคุม้กนัใหก้บัคนงานในพื �นที,ชายแดน และเจา้หนา้ที,ดา่นหนา้ 

 (+/-) ไบเดน ลั!น ไม่ลดงบแพค็เกจโควดิ 1.9 ล้านล้านดอลลาร  ์หลังมีเส ียงต่อต้าน วนัที, 2 กุมภาพนัธ ์2564 สาํนกัข่าวรอยเตอรส์รายงานวา่ “โจ ไบ
เดน” ประธานาธิบดีสหรฐัยืนยันจะยังคงแพ็คแกจมาตรการเยียวยาผูที้,ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ดว้ยงบประมาณ 1.9 ลา้นลา้น
ดอลลารส์หรฐั ถึงแมส้มาชิกสภาคองเกรสพรรครีพับลิกันจะไม่เห็นดว้ยก็ตาม ทางพรรครีพับลิกัน ตอ้งการที,จะออกแพ็คเกจมาตรการเยียวยา ดว้ย
งบประมาณ 1 ใน 3 จาก 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัที,ทางรฐับาลไบเดน และสมาชิกสภาคองเกรสเดโมแครตเสนอ ภายในแพ็คเกจมาตรการเยียวยา ไบ
เดนไดร้ะบุว่าจะมีสวสัดิการใหเ้งินคนอเมริกาทุกคน 1,400 ดอลลารส์หรฐัต่อหัว รวมทั�งมาตรการเพื,อควบคุมโรคโควิด-19 ตั�งแต่การตรวจโรค ฉีดวคัซีน 
ช่วยเหลือชุมชนที,ไดร้บัผลกระทบหนกั ไปจนถึงการพกัรกัษาจากโรค ก่อนหนา้นี � ไบเดนไดเ้ขา้ประชุมกับสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพบัลิกนั 10 คน เพื,อ
แสดงจดุยืนที,ชดัเจนวา่ตอ้งการใหส้ภาคองเกรสอนุมติัแพค็เกจเงินกอ้นนี� อย่างไรก็ดี ผา่นขั�นตอน “reconciliation” ของวฒิุสภาสหรฐั ทาํใหส้มาชิกวฒิุสภา
สหรฐัสามารถอนมุติัผา่นแพค็เกจไดโ้ดยไมต่อ้งมี 60 เสียงภายในวฒิุสภา เพียงแค่ตอ้งไดเ้สียงขา้งมากจากวฒิุสภาเท่านั�น โดยจาํนวนสมาชิกวฒิุสภาสหรฐั
จากทั�งรีพบัลิกนัและเดโมแครตเสมอ 50-50 ซึ,ง “คามาล่า แฮรร์ิส” รองประธานาธิบดีสหรฐั พรรคเดโมแครต จะมีผลโหวตหากมีการลงมติที,เสมอกนั ซึ,ง
สถานการณนี์� สภาคองเกรสสามารถอนมุติัแพค็เกจโดยไมต่อ้งพึ,งผลโหวตจากทางพรรครพีบัลิกนั 

 (+/-) ผู้ขายชอรต์โล่งอกหลังห ุ้น "GameStop" ด ิ!ง  การลดลงอย่างหนกัของหุน้ GameStop Corp ลดผลกระทบสาํหรบัผูข้ายชอรต์ แมว้่าบางส่วนซึ,งเท

ขายหุน้ดงักล่าว ไดอ้อกจากการซื �อขายไปแลว้เพื,อตดัขาดทุน บริษัทวิเคราะห ์S3 Partners ระบวุ่า ผูข้ายชอรต์มีรายได ้3.57 พนัลา้นดอลลารร์ะหวา่งรอบ

การซื �อขายวนัองัคาร ขณะที, หุน้ GameStop ดิ,ง 60% สู่ 90 ดอลลาร ์โดยรวมแลว้ช่วง 2 วนัที,ผ่านมาช่วยบรรเทาความวิตกสาํหรบันกัลงทุนขายชอรต์หุน้ 

GameStop ที,เหลือ หลงัเทรดเดอรร์ายย่อยดนัหุ้นที,ถูกขายชอรต์อย่างหนักดงักล่าวสู่เหนือ 400 ดอลลารต์่อหุน้ในสปัดาหที์,ผ่านมา โลหะเงินซึ,งเป็นอีก

สินทรพัยที์,เกี,ยวขอ้งกบัการซื �ออนัดเุดือดของนกัลงทุนรายย่อย สามารถตา้นทานไดม้ากขึ �นตอ่แรงกดดนัไล่ซื �อหลงัการขายชอรต์ เนื,องจากไม่มีโพสิชั,นล็อต

ใหญ่ S3 Partners ระบวุ่า การขาดทุนที,เกิดขึ �นและและยังไม่เกิดขึ �นในปีนี �สาํหรบัการขายชอรต์หุน้ GameStop อยู่ที, 9.08 พนัลา้นดอลลาร ์ซึ,งนอ้ยกว่า

ครึ,งหนึ,งของการขาดทนุสาํหรบัปีนี �ในช่วงเชา้วนัศกุร ์

ที!มา: 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.   57.1** 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  51.9** 50.1 

วนัพธุที, 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  52.0** 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 ้

 
 

 

 

 


