04 กุม ภาพัน ธ์ 2564
เข้าซือเพือเก็งกําไรระยะสันหากราคาทองคําสามารถ
ยืน เหนื อ บริ เ วณ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต ่ อ ออ นซ์ไ ด้ แ ละทยอยปิ ด
สถานะซือเพือทํากําไรบางส่ว นเพือรอซือใหม่ห ากราคาไม่ผ ่านแนว
ต้านบริเ วณ 1,850-1,856 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์

1,818

1,800

1,787

1,856

1,875

1,896

สรุป ราคาทองคําช่วงเช้าวันนี ร่วงทําระดับตําสุดใหม่จากวันก่อนหน้าทีบริเวณ 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคําได้รบั แรงกดดันจากปั จจัยหลักคือการ
แข็งค่าของ Dollar Index ทีดีดตัวขึนมาทดสอบ 91.26 จุดในระหว่างการซือขาย ถือเป็ นการยืนระดับแข็งแกร่งทีสุดในรอบกว่า 2 เดือน ขณะทีบอนด์ยีลด์สหรัฐ
อายุ 10 ปี ดีดตัวขึนแรงมาอยู่ที 1.148% ท่ามกลางความหวังเกียวกับการฟื นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ หลังวานนี ADP Non-farm ดีเกินคาดในเดือนม.ค. สะท้อน
บริษัทสหรัฐจ้างงานเพิม ขณะที PMI ภาคบริการเดือนม.ค.จากทังมาร์กิตและISMออกมาแข็งแกร่งเช่นกัน นอกจากนี ตลาดยังมีความหวังเกียวกับมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจทางการคลังสหรัฐ โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะพบปะกับสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเดโมแครตทีทําเนียบขาวในวันนี แนะนําติดตามความ
คืบหน้า หากเป็ นไปในเชิงบวกอาจส่งผลให้ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัวขึนต่อ ซึงจะส่งผลกดดันราคาทองคําเพิมเติมได้ นอกจากนี แนะนําติดตามการ
เปิ ดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันนี อาทิ จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังแรกรายสัปดาห์, ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย, ประสิทธิภาพต้นทุนแรงงาน
ต่อหน่วย และยอดสังซือภาคโรงงานของสหรัฐ พร้อมติดตามแรงซือขายของกองทุน SPDR ต่อไป โดยในช่วงปี นี(2564) SPDR ขายทองคําแล้ว -13.24 ตัน ซึง
สะท้อนมุมมองเชิงลบของนักลงทุนทีมีต่อราคาทองคํา ด้านปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ในระยะสันราคาเคลือนไหวในลักษณะ Sideway โดยหากไม่สามารถ
ทะลุแนวต้าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ อาจย่อตัวลงไปบริเวณแนวรับ 1,821-1,818 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ โดยหากราคาหลุดแนวรับดังกล่าว จะเห็น
แรงขายทางเทคนิคออกมาประเมินแนวรับถัดไปที 1,800 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ แนะนํากลยุทธ์การลงทุน หากสามารถยืนเหนือ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้
จึงเข้าซือ ตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1,818 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ และแบ่งขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณ 1,850-1,856 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
04/02/2564 11:49 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,833.60

1,823.40

-10.20

-0.56

Spot Silver ($)

26.87

26.58

-0.29

-1.08

เงินบาท (฿/$)

29.99

30.02

0.03

0.10

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,150

25,950

-200

-0.76

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

58.64

58.81

0.17

0.29

ด ัชนีดอลลาร์

91.10

91.22

0.13

0.14

เงินยูโร (€/$)

1.2028

1.2020

0.00

-0.07

ทีมา : Aspen

 (-) ดอลลาร์ร ัก ษาแรงบวกจากทัศ นะบวกเกียวกับ แนวโน้ม เศรษฐกิจ ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับแข็งแกร่งทีสุดในรอบกว่า 2 เดือน เมือเทียบกับยูโร
และเยนในวันนี ขณะทีทัศนะลบเกียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐลดลงก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญเกียวกับตลาดงาน ปอนด์ทรงตัว เมือเทียบกับ
ดอลลาร์ และอยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 8 เดือน เมือเทียบกับยูโร ก่อนการประชุมกําหนดนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษทีจะเปิ ดเผยผลเกียวกับความ
เป็ นไปได้ของอัตราดอกเบียติดลบ ความเชือมันสําหรับดอลลาร์ปรับตัวดีขึนเมือไม่นานมานี ขณะทีความคืบหน้าในการฉี ดวัคซีน, การดําเนินการ
ของปธน.โจ ไบเดนของสหรัฐในการผ่านแผนกระตุน้ การคลังมากขึน และข้อมูลเศรษฐกิจทีดีขึน กดดันให้นกั ลงทุนทีมีทศั นะลบต่อดอลลาร์บางคนยุติ
การเทขาย ดอลลาร์จะเผชิญบททดสอบอีกครังในวันพรุ ่งนีจากการเปิ ดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึงจะช่วยยืนยันว่า เศรษฐกิจสหรัฐ
ได้รบั ผลกระทบหรือไม่จากการขยายตัวทีร่วงลงในช่วงใกล้สินปี ทีผ่านมา
 (+/-) เฟดมันใจมาตรการไบเดนวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลล์ไ ม่ท าํ เศรษฐกิจ ร้อ นแรงเกิน ไป นายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) สาขาชิคาโกเปิ ดเผยกับผู้สื อข่าวว่า เขาเชือมันว่ามาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึงนําเสนอโดยคณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนนัน จะช่วยเร่งการฟื นตัวของเศรษฐกิจ และจะช่วยหนุนอัตราเงินเฟ้อให้ดีดตัวขึน โดยทีจะไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะ
ขยายตัวร้อนแรงเกินไป "ผมไม่คิดว่ามาตรการทีมีวงเงินประมาณนีจะทําให้เศรษฐกิจอยู่ในภาวะทีร้อนแรงเกินไป ผมคิดว่ามาตรการนีอาจจะทําให้
เฟดบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อในไม่ชา้ นี" นายอีแวนส์กล่าวกับผูส้ ือข่าว ทําเนียบขาวเปิ ดเผยว่า ปธน.ไบเดนได้พบปะกับสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรค
เดโมแครตทีทําเนียบขาวเมือวานนี เพือหารือเกียวกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ ด้วยความหวังทีจะผลักดันมาตรการดังกล่าวให้ผ่านการอนุมตั ิของ
สภาคองเกรส แม้เผชิญ เสียงท้วงติงเกียวกับวงเงินทีสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จากสมาชิกพรรครีพับลิกัน ทังนี ปธน.ไบเดนได้ประกาศมาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจทีชือว่า "American Rescue Plan" วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ซึงมีเป้าหมายทีจะช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถ
รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของปธน.ไบเดนประกอบด้วยการปรับขึนค่าแรงขันตําจากระดับ 7.25 ดอลลาร์/
ชัวโมงในปั จจุบนั สู่ระดับ 15 ดอลลาร์, เพิมวงเงินในการส่งเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกนั เป็ นคนละ 2,000 ดอลลาร์ จากเดิมทีได้คนละ 600 ดอลลาร์
และเพิมวงเงินช่วยเหลือคนตกงานเป็ น 400 ดอลลาร์/สัปดาห์ โดยให้ขยายโครงการช่วยเหลือไปจนถึงสินเดือนก.ย.ปี นี
 (+/-) ปธ.เฟดเซนต์ห ลุย ส์ช ีไม่พ บความเสียงในวงกว้างจากกระแสซือขายหุ้น "Gamestop" เมือวานนีนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ระบุว่า การซือขายอันดุเดือดในหุน้ Gamestop และหุน้ อืนๆทีขับเคลือนโดยแพล็ตฟอร์มการซือขายของนักลงทุน
รายย่อยมือใหม่ไม่ใช่ผลของนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายของเฟด และไม่ใช่ประเด็นสําหรับธนาคารกลางสหรัฐ นายบูลลาร์ดระบุวา่ "นโยบายของ
เฟดมีความเหมาะสมเมือพิจารณาถึงวิกฤตการณ์ทีเราเผชิญ" เขากล่าวว่า "จากสถานการณ์การซือขาย นันจะเป็ นประเด็นสําหรับคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ไม่ใช่สาํ หรับเรา คุณมีกิจกรรมเก็งกําไรเสมอในตลาดการเงิน นีคือกรณี ทีน่าตืนเต้น แต่ผมไม่เห็นว่า
สถานการณ์นีมีผลสําหรับจุดยืนด้านนโยบายการเงิน"
 (+/-) PayPal เตรีย มเปิ ดรับ คริป โทชําระเงิน ผ่านร้านค้า 29 ล้านแห่ง ทัวโลกปี นี PayPal เตรียมเปิ ดบริการรับชําระเงินด้วยคริปโท สําหรับ
ร้านค้า 29 ล้านแห่งทัวโลกในปี นี พร้อมเผยกําลังทํางานร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแล และธนาคารกลางหลายแห่ง เพือกําหนดอนาคตของโลกหลังเงิน
สด Dan Schulman ซีอีโอของ PayPal กล่าวว่า หลังจากการเปิ ดตัวการซือ/ขาย/ถือ crypto แบบจํากัดพบว่า ผลตอบรับนันยอดเยียม โดยปริมาณการ
ซือขาย crypto บนแพลตฟอร์มของ PayPal เกินความคาดหมายไปอย่างมาก Schulman กล่าวว่า crypto จะได้รบั การยอมรับในฐานะทีเป็ นแหล่ง
เงินทุนเมือผูใ้ ช้สามารถใช้มันซือสินค้าทีร้านค้า 29 ล้านร้านค้า ในเครือข่ายของ PayPal ในช่วงปลายไตรมาสแรก และภายในปี 2564 บริษัทจะมี
แผนงานทีครอบคลุมเกียวกับ crypto,blockchain และสกุลเงินดิจิทลั

ทีมา: 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

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%

การสํารวจความเชือมันทางเศรษฐกิจจาก 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.

46.7**

46.8

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

45.4**

45.0

16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

39.5**

38.8

20.15 น. สหรัฐฯ
21.45 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP

174K**

-123K

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

58.3**

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

57.2

ตัวเลขสต็อกนํามันรายสัปดาห์

-1.0M**

-9.9M

มติอตั ราดอกเบียนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังแรกรายสัปดาห์

828K

847K

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 ตัวเลขครังก่อ น

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบืองต้น

-2.9%

4.6%

ประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบืองต้น

4.1%

-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

