03 กุม ภาพัน ธ์ 2564

ฃ
นัก ลงทุน สามารถทยอยปิ ดสถานะซือเพื!อ ทํากําไร
หากไม่ ผ ่ าน ',850-1,856 ดอลลาร์ต ่ อ ออ นซ์ เพื! อ รอ เข้ า ซื อให ม่
บริเ วณแนวรับ แต่ห ากราคาปรับ ลงแรงหลุด แนวรับ บริเ วณ 1,818
ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ นัก ลงทุน ควรปรับ ลดการถือ สถานะซือลง
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนี มี การฟื นตัวขึนบ้างมาทดสอบระดับสูงสุด บริเวณ 1,844.85 ดอลลาร์ต่อ ออนซ์ ฟื นจากระดับ ตํ,าสุดวานนี ที,ท าํ ไว้บ ริเวณ
1,829.61 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ ภาพระยะสันราคาทองคํายังคงแกว่งตัวผันผวน จากความไม่แน่นอนในหลายประเด็น โดยเฉพาะการออกมาตรการเยียวยาโควิด19 ทางการคลังของสหรัฐ ซึ,งนักลงทุนในตลาดยังคงรอความคืบหน้า หลังจาก “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันจะยังคงแพ็คแกจมาตรการเยียวยาผูท้ ,ี
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้สมาชิกสภาคองเกรสพรรครีพบั ลิกนั จะไม่เห็นด้วยก็ตาม
(ทางพรรครีพับลิกัน ต้องการที,จะออกแพ็คเกจมาตรการเยียวยา ด้วยงบประมาณ 1 ใน 3 จาก 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที,ทางรัฐบาลไบเดน และสมาชิก
สภาคองเกรสเดโมแครตเสนอ) เบืองต้นตลาดตอบรับในเชิงคาดหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรลุผลได้ในที,สุด เพิ,มความหวังการฟื นตัวขึนของ
เศรษฐกิจสหรัฐ จึงบั,นทอนแรงซือทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพื,อกระจายความเสี,ยงให้กบั พอร์ตการลงทุนลง จึงประเมินว่า ราคาทองคําอาจฟื นตัวขึน
ได้ในระดับที,ค่อนข้างจํากัด ด้านปั จจัยทางเทคนิคประเมินว่า ในระยะสันราคาเคลื,อนไหวในลักษณะ Sideway โดยหากไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1,8501,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ อาจย่อตัวลงไปบริเวณแนวรับ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าว จะเห็นแรงขายทางเทคนิค
ออกมาประเมินแนวรับถัดไปที, 1,800 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ แนะนํากลยุทธ์การลงทุน โดยพิจารณาถ้าหากราคาสามารถยืนเหนือ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ได้จึงเข้าซือ ตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สําหรับการขายทํากําไรอาจพิจารณาดูบริเวณ 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านหรือ
ยืนได้ให้คอ่ ยชะลอการขายออกไปยังแนวต้านถัดไป
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,837.90

1,841.10

3.20

0.17

Spot Silver ($)

26.66

26.95

0.29

1.09

เงินบาท (฿/$)

30.00

30.01

0.01

0.03

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,300

26,200

-100

-0.38

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

57.80

57.69

-0.11

-0.19

ด ัชนีดอลลาร์

91.05

91.05

0.00

0.00

เงินยูโร (€/$)

1.2044

1.2041

0.00

-0.02

ทีม! า : Aspen

 (-) ดอลลาร์อ ยู่ใ กล้ร ะดับ สูงสุด รอบ 2 เดือ นจากแนวโน้ม เศรษฐกิจ สหรัฐฟื นตัวแข็งแกร่ง ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือน เมื,อเทียบกับยูโร
ในวันนี ขณะที,นกั ลงทุนพิจารณาความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งในการฟื นตัวจากโรคระบาดของสหรัฐและยุโรป ทัศนะดังกล่าวได้แรงหนุนจากความ
เคลื,อนไหวในวอชิงตันเพื,อเร่งการใช้จ่ายกระตุน้ มากขึนซึ,งสวนทางกับความวิตกเกี,ยวกับการขยายการล็อกดาวน์ในยุโรปและคาดการณ์ถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิ จ ยูโรโซนที, อ่อนแอลงในไตรมาสนี ดอลลาร์แทบไม่เปลี,ยนแปลงที, 1.2038 ดอลลาร์ต่อยูโรในช่วงแรกที,ตลาดเอเชีย หลังจากที,แข็ง แกร่งขึนสู่
1.20115 ดอลลาร์เมื,อคืนนีเป็ นครังแรกนับตังแต่วนั ที, 1 ธ.ค. ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวเป็ นส่วนใหญ่ที, 91.081หลังจากที,ปรับขึนสู่ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือน ที,
91.283 ในครังก่อน แรงบวกของดอลลาร์มีขนแม้
ึ หุน้ ปรับตัวขึน ท่ามกลางความเชื,อมั,นในสินทรัพย์เสี,ยงมากขึน ซึ,งสวนทางกับความสัมพันธ์ทิศทางผกผัน
ของดอลลาร์กบั หุน้ ในช่วงที,ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะกลับคืนมาอีกครังเมื,อเวลาผ่านไป และคาดว่า
ดอลลาร์จะอ่อนลงขณะที,การขยายตัวของเศรษฐกิจฟื นตัว ท่ามกลางการกระตุน้ การคลังครังใหญ่และนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลาย
 (-) นิว ซีแ ลนด์ไ ฟเขีย วใช้วัค ซีน ต้านโควิด ของไฟเซอร์ คาดส่ง มอบภายใน Q1/63 เมดเซฟ (Medsafe) ซึ,งเป็ น หน่วยงานกํากับดูแลด้านยาของ
นิวซีแลนด์ ได้อนุมตั ิให้มีการใช้วคั ซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคในประเทศได้ทันทีที,มีการส่งมอบ ขณะที,นางจาซิน ดา อาร์เดิรน์
นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้ขานรับการตัดสิน ใจดังกล่าว โดยระบุว่า ขณะนีนิ วซีแลนด์พร้อมแล้วที,จ ะเริ,มการฉีดวัคซีนระยะแรกให้กับประชาชน "การ
ตัดสินใจของเมดเซฟถือเป็ นจุดสูงสุดของขันตอนการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนที,ตอ้ งใช้เวลานานหลายเดือน เพื,อสร้างความเชื,อมั,นว่า วัคซีนของไฟ
เซอร์/ไบโอเอ็นเทคมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที,จะใช้ในการฉีดให้กบั ชาวนิวซีแลนด์ โดยเราได้รบั ข้อมูลที,มีการอัปเดตล่าสุดทังในด้านการแพทย์
และด้านวิทยาศาสตร์ ซึง, ทําให้เรามีความเชื,อมั,นในการตัดสินใจครังนี" นางอาร์เดิรน์ กล่าว ทังนี นิวซีแลนด์ประสบความสําเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ แต่รฐั บาลยังคงปิ ดชายแดนไม่ให้ช าวต่างชาติเดิน ทางเข้าประเทศ ซึ,งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลัก ๆ เช่น การ
ท่องเที, ยว นิ วซีแลนด์วางแผนที, จะเริ,มโครงการฉี ดวัคซีน ครังใหญ่ ในไตรมาส 3 ปี นี แต่รฐั บาลคาดหวัง ว่าจะฉี ดให้กับประชาชนเป็ น บางส่วนเพื,อสร้าง
ภูมิคมุ้ กันให้กบั คนงานในพืนที,ชายแดน และเจ้าหน้าที,ดา่ นหน้า
 (+/-) ไบเดน ลั!น ไม่ล ดงบแพ็ค เกจโควิด 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ หลัง มีเ สีย งต่อ ต้าน วันที, 2 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า “โจ ไบ
เดน” ประธานาธิ บดีสหรัฐยืนยันจะยังคงแพ็คแกจมาตรการเยียวยาผูท้ ี,ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยงบประมาณ 1.9 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้สมาชิ ก สภาคองเกรสพรรครีพับ ลิกัน จะไม่เห็ น ด้วยก็ตาม ทางพรรครีพับลิกัน ต้องการที, จ ะออกแพ็คเกจมาตรการเยี ย วยา ด้วย
งบประมาณ 1 ใน 3 จาก 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที,ทางรัฐบาลไบเดน และสมาชิกสภาคองเกรสเดโมแครตเสนอ ภายในแพ็คเกจมาตรการเยียวยา ไบ
เดนได้ระบุว่าจะมีสวัสดิการให้เงินคนอเมริกาทุกคน 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว รวมทังมาตรการเพื,อควบคุมโรคโควิด-19 ตังแต่การตรวจโรค ฉีดวัคซีน
ช่วยเหลือชุมชนที,ได้รบั ผลกระทบหนัก ไปจนถึงการพักรักษาจากโรค ก่อนหน้านี ไบเดนได้เข้าประชุมกับสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพบั ลิกนั 10 คน เพื,อ
แสดงจุดยืนที,ชดั เจนว่าต้องการให้สภาคองเกรสอนุมตั ิแพ็คเกจเงินก้อนนี อย่างไรก็ดี ผ่านขันตอน “reconciliation” ของวุฒิสภาสหรัฐ ทําให้สมาชิกวุฒิสภา
สหรัฐสามารถอนุมตั ิผา่ นแพ็คเกจได้โดยไม่ตอ้ งมี 60 เสียงภายในวุฒิสภา เพียงแค่ตอ้ งได้เสียงข้างมากจากวุฒิสภาเท่านัน โดยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐ
จากทังรีพบั ลิกนั และเดโมแครตเสมอ 50-50 ซึ,ง “คามาล่า แฮร์ริส” รองประธานาธิ บดีสหรัฐ พรรคเดโมแครต จะมีผลโหวตหากมีการลงมติที,เสมอกัน ซึ,ง
สถานการณ์นี สภาคองเกรสสามารถอนุมตั ิแพ็คเกจโดยไม่ตอ้ งพึง, ผลโหวตจากทางพรรครีพบั ลิกนั
 (+/-) ผู้ข ายชอร์ต โล่งอกหลัง หุ้น "GameStop" ดิ!ง การลดลงอย่างหนักของหุน้ GameStop Corp ลดผลกระทบสําหรับผูข้ ายชอร์ต แม้ว่าบางส่วนซึ,งเท
ขายหุน้ ดังกล่าว ได้ออกจากการซือขายไปแล้วเพื,อตัดขาดทุน บริษัทวิเคราะห์ S3 Partners ระบุว่า ผูข้ ายชอร์ตมีรายได้ 3.57 พันล้านดอลลาร์ระหว่างรอบ
การซือขายวันอังคาร ขณะที, หุน้ GameStop ดิ,ง 60% สู่ 90 ดอลลาร์ โดยรวมแล้วช่วง 2 วันที,ผ่านมาช่วยบรรเทาความวิตกสําหรับนักลงทุนขายชอร์ตหุน้
GameStop ที, เหลือ หลังเทรดเดอร์รายย่อยดันหุ้นที,ถูกขายชอร์ตอย่างหนักดังกล่าวสู่เหนือ 400 ดอลลาร์ต่อหุน้ ในสัปดาห์ที,ผ่านมา โลหะเงิน ซึ,งเป็ น อีก
สินทรัพย์ที,เกี,ยวข้องกับการซืออันดุเดือดของนักลงทุนรายย่อย สามารถต้านทานได้มากขึนต่อแรงกดดันไล่ซือหลังการขายชอร์ต เนื,องจากไม่มีโพสิช,นั ล็อต
ใหญ่ S3 Partners ระบุว่า การขาดทุนที,เกิดขึนและและยังไม่เกิดขึนในปี นีสําหรับการขายชอร์ตหุน้ GameStop อยู่ที, 9.08 พันล้านดอลลาร์ ซึ,งน้อยกว่า
ครึง, หนึ,งของการขาดทุนสําหรับปี นีในช่วงเช้าวันศุกร์

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

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ

วัน

เวลา ประเทศ
วันจันทร์ท,ี 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.

57.1**

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%

การสํารวจความเชื,อมั,นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP

51.9**

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

52.0**

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
วันพฤหัสบดีท,ี 4 ก.พ. 19.00 น. อังกฤษ
20.30 น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ท,ี 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

ยอดสั,งซือภาคโรงงาน

0.7%

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้เฉลี,ยต่อชั,วโมง

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 นตัวเลขจริงที,มีการประกาศออกมา

*ที,มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที, 29 มกราคม 2564 ซึง, อาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลังได้

