
 

 

 

 

   

1,784  1,764  1,737 

 1,818  1,844  1,860 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนัศุกรแ์กว่งตัวในกรอบ 1,791.99 - 1,797.72 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการฟื&นขึ &นเล็กน้อยจากระดบัต ํ-าสุดวานนี&บริเวณ 1,784.96 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่การฟื&นตวัอยู่ในระดบัจาํกดัโดยยงัไม่สามารถกลบัขึ &นไปยืนเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ภายใตแ้รงกดดนัจากการดีดตวัขึ &นอย่าง
แข็งแกรง่ของดชันีดอลลาร ์ทั&งนี & ดชันีดอลลารป์รบัขึ &นทกุวนัในสปัดาหนี์&และมีแนวโนม้ปรบัขึ &น 1.1% เมื-อเทียบรายสปัดาห ์ซึ-งมากที-สุดนบัตั&งแต่วนัที- 1 พ.ย. 
ถือเป็นการทาํผลงานรายสัปดาหดี์ที-สุดในรอบ 3 เดือน จากความหวงัการฟื&นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั บวกกบัสหรฐัมีคืบหนา้ในการฉีดวคัซีนตา้น COVID-19 
ใหแ้ก่ประชาชน  CDC  ของสหรฐัเปิดเผยว่าประชากรในสหรฐัเกือบ 6 ล้านคนไดร้บัการฉีดวคัซีนตา้น COVID -19 ครบโดสแล้ว  และตอนนี&มีประชากร
มากกวา่ 26 ลา้นคนในสหรฐัที-ไดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 1 โดส ยิ-งกระตุน้แรงขายทองคาํ  แต่แรงเหวี-ยงของราคาทองคาํเริ-มลดลง คาดนกัลงทนุมุ่งจบัตาไปที-การ
เปิดเผย ตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตร  อตัราการวา่งงงาน  และรายไดเ้ฉลี-ยต่อชั-วโมงแรงงานของสหรฐัในวนันี& เพื-อใชชี้ &นาํทศิทางราคาทองคาํเพิ-มเตมิ ดา้น
แนวโน้ม Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองคาํพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตวั  หลังจากวานนี&ราคาทิ &งตวัลงแรง ทั&งนี & หากราคายืนเหนือโซน 1,784 
ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้หน็การดีดตวัขึ &นเพื-อพยายามทดสอบแนวตา้นบรเิวณ 1,811-1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากยงัไม่สามารถขึ &นไปยืนเหนือแนว
ตา้นได ้อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื-อสรา้งฐานราคาอีกครั&ง  แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ ดบูริเวณ 1,811-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถผ่านได้
แนะนาํแบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรระยะสั&น เพื-อรอเขา้ซื &อคืนเพื-อทาํกาํไรเมื-อราคาอ่อนลงหรือไม่หลดุบรเิวณแนวรบั 1,784-1,764 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                        ราคาอ ยู่ใน ช ่วงการพักฐาน  โดยเน้น การ เก็งก ําไร

ระยะสั%น  หากราคาไม่สามารถยืน เหนือ โซน แน วต้าน แรกบร ิเวณ 

1,811-1,818 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ราคามีโอกาสขยบัลงเพ ื5อทดสอบ
แนวร ับบร ิเวณ 1,784-1,764 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
05/02/2564 11:35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.70 1,795.00 1.30 0.07 

Spot Silver ($) 26.33 26.28 -0.05 -0.19 

เงนิบาท (฿/$) 30.08 30.11 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,900 25,650 -250 -0.97 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 59.02 59.24 0.22 0.37 

ดชันดีอลลาร ์ 91.53 91.57 0.04 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1964 1.1956 0.00 -0.07 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (+) "ไบเดน" ประกาศกร ้าวน ําชาติพ ันธมิตรใช ้ความแข ็งแกร ่งชนจีน-ร ัสเซ ียในเวท ีโลก  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้าํสหรฐัแถลงว่า สหรฐัจะ

เสรมิสรา้ง "ความแขง็แกรง่" ดว้ยการสานสมัพนัธก์บัประเทศพนัธมิตรเพื-อใหส้ามารถแข่งขนักบัจีนและรสัเซียในเวทีโลกไดดี้ขึ &น "เราจะใชค้วามแขง็แกรง่เขา้

แข่งขนัดว้ยการพฒันาสหรฐัใหดี้ยิ-งกว่าเดิม รว่มมือกบัประเทศพนัธมิตรและคู่คา้ นอกจากนี& เราจะกลบัเขา้ไปมีบทบาทในองคก์รระดบัโลก และทวงคืน

ความน่าเชื-อถือและความเป็นผูน้าํดา้นจริยธรรม" ปธน.ไบเดนกล่าวในระหว่างการแถลงนโยบายต่างประเทศครั&งใหญ่เป็นครั&งแรกนับตั&งแต่การเขา้รบั

ตาํแหน่งประธานาธิบดีเมื-อวนัที- 20 ม.ค. 2564 นอกจากนี& ปธน.ไบเดนยงักล่าวว่า เขาตั&งใจจะนาํพาสหรฐักลบัคืนสู่ฐานะประเทศผูป้กป้องประชาธิปไตย 

หลงัจากระบอบประชาธิปไตยของสหรฐัตอ้งสั-นคลอนจากเหตกุารณผ์ูป้ระทว้งบกุเขา้อาคารรฐัสภาเมื-อช่วงตน้เดือนม.ค.ในระหวา่งที-มีการตรวจสอบผลการ

เลือกตั&งประธานาธิบดี ปธน.ไบเดนยอมรบัวา่ คณุคา่ของประชาธิปไตยในสหรฐัไดถ้กูทา้ทายจนถึงขีดจาํกดัในช่วงไมกี่-อาทิตยที์-ผา่นมา 

 (-) ดอลลารม์ ีแนวโน้มทาํผลงานรายสัปดาหด์ ีท ี5ส ุดในรอบ 3 เด ือนจากความเช ื5อมั5นว่าเศรษฐกิจสหร ัฐจะฟื% นตัวเหนือประเทศอ ื5นๆ  ดอลลารมี์
แนวโนม้ทาํผลงานรายสปัดาหดี์ที-สดุในรอบ 3 เดือนในวนันี &จากความเชื-อมั-นที-เพิ-มสงูขึ &นว่าการฟื&นตวัทางเศรษฐกิจของสหรฐัจะแซงหนา้เศรษฐกิจประเทศ
อื-นๆของโลก ดชันีดอลลารแ์ตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนในรอบการซื &อขายเอเชียท่ามกลางสญัญาณความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานและตวัเลขการจา้งงาน
นอกภาคเกษตรที-ไดร้บัการจบัตาอย่างใกลชิ้ด ซึ-งมีกาํหนดเผยแพรใ่นวนันี &ตามเวลาทอ้งถิ-น นายโทรุ ซาซากิ หวัหนา้ฝ่ายวิจยัตลาดญี-ปุ่ นของ  J.P. Morgan 
ในกรุงโตเกียว ระบวุา่ "เศรษฐกิจสหรฐัแขง็แกรง่อย่างมากเมื-อเทียบกบัประเทศอื-นๆ ทาํใหก้ารเกิดชดเชยการชอรต์ดอลลาร"์ ซึ-งอา้งอิงถึงเครื-องบง่ชี &การจา้ง
งานและการผลิต รวมถึง ระดบัของการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19  เขากล่าววา่ ความแข็งแกรง่ของดอลลารใ์นระดบัปัจจบุนัอาจดาํเนินไปอีก "หลายสปัดาห"์ 
แต่แนวโนม้ออ่นแอลงหลงัจากนั&น เนื-องจากยโุรปและเอเชียเรง่สรา้งภูมิคุม้กนัจากโรคโควิด-19 และนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายขั&นสงูของธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) จาํกดัการปรบัขึ &นในผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลระยะยาวของสหรฐั ดชันีดอลลารป์รบัขึ &นเล็กนอ้ยสู ่ 91.576 จากวนัพฤหสับดี โดยแตะระดบั 
91.60 เป็นครั&งแรกนับตั&งแต่วนัที- 1 ธ.ค.  ดชันีดอลลารป์รบัขึ &นทุกวนัในสปัดาหนี์ &และมีแนวโนม้ปรบัขึ &น 1.1% เมื-อเทียบรายสปัดาห ์ซึ-งมากที-สดุนบัตั&งแต่
วนัที- 1 พ.ย. หลงัปรบัขึ &น 0.3% ในสปัดาหก์่อนหนา้ 

 (-)  อ ังกฤษสั5งพลเมืองเด ินทางกลับจากประเทศเสี5ยงต้องกักตัวในโรงแรม 10 วัน รฐับาลองักฤษไดส้ั-งใหพ้ลเมืองชาวองักฤษที-เดินทางกลบัจาก
ประเทศที-มีความเสี-ยงสูงกว่า 30 ประเทศจะตอ้งกักตัวเป็นเวลา 10 วันในที-พักที-รฐับาลอนุมัติ เช่น โรงแรม โดยจะเริ-มบังคับใช้ตั&งแต่วนัที- 15 ก.พ.นี & 
มาตรการล่าสดุนี &จะถูกนาํมาใชเ้พื-อป้องกนัไม่ใหไ้วรสัโควิด-19 กลายพนัธุเ์ขา้มาแพร่ระบาดในองักฤษ โดยประเทศที-มีรายชื-ออยู่ในกลุ่มเสี-ยงนั&น รวมถึง 
สหรฐัอเมรกิา, แอฟรกิาใต,้ โปรตเุกส, สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์สว่นผูที้-ไมไ่ดมี้สญัชาติหรอืถิ-นพาํนกัอยู่ในประเทศดงักลา่วไมไ่ดร้บัอนญุาตใหเ้ดินทางเขา้มายงั
ประเทศองักฤษ โฆษกกรมอนามยัและบริการสงัคมขององักฤษเปิดเผยว่า กรมอนามยัฯกาํลงัทาํงานอย่างพรอ้มเพรียงเพื-อรกัษาความปลอดภัยดา้นสิ-ง
อาํนวยความสะดวกที-จาํเป็นตอ้งใชใ้นการกกัตวัของพลเมืององักฤษที-เดินทางกลบัมาจากประเทศที-มีความเสี-ยงสงูที-สดุ "ในขณะที-ตอ้งเผชิญกบัไวรสักลาย
พนัธุ ์สิ-งสาํคญัที-รฐับาลตอ้งทาํคือการดาํเนินการตามขั&นตอนที-จาํเป็นตอ่ไปเพื-อปกปอ้งและรกัษาชีวิตของประชาชนเอาไว"้ โฆษกกรมอนามยัฯ กลา่ว 

 (+/-)  ตลาดห ุน้เอเชยีเปิดบวก ขานร ับดาวโจนสพ์ ุ่งแรง ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึ &นในเชา้วนันี & ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุง่ขึ &นกว่า 

300 จดุเมื-อคืนนี & (4 ก.พ.) ขณะที-ดชันี S&P500 และ Nasdaq ปิดทาํนิวไฮ ขานรบัขอ้มลูแรงงานที-แขง็แกรง่ของสหรฐั และผลประกอบการที-สดใสของบรษัิท

จดทะเบียน นอกจากนี& ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากความหวงัที-วา่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัจะเรง่ผลกัดนัใหมี้การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 

1.9 ลา้นลา้นดอลลารใ์นไม่ชา้นี & ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี &ที- 3,509.49 จุด เพิ-มขึ &น 7.63 จุด หรือ +0.22% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้

ญี-ปุ่ นเปิดวันนี &ที-  28,631.46 จุด เพิ-มขึ &น 289.51 จุด หรือ +1.02% และดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี &ที-  29,305.09 จุด เพิ-มขึ &น 191.59 จุด หรือ 

+0.66% ตลาดในภูมิภาคขานรบัตลาดหุน้นิวยอรก์ที-พุ่งขึ &นหลงัจากกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูยื้-นขอสวสัดิการว่างงานครั&งแรกลดลงสู่ระดบั 

779,000 รายในสปัดาหที์-แลว้ ซึ-งเป็นระดบัตํ-าสดุนับตั&งแต่สปัดาหที์-สิ &นสุดวนัที- 28 พ.ย.2563 และตํ-ากว่าที-นกัวิเคราะหค์าดการณที์-ระดบั 830,000 ราย 

จากระดบั 812,000 รายที-มีการรายงานในสปัดาห์ก่อนหน้านี & นักลงทุนมองว่า ตวัเลขผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานที-ลดลงต่อเนื-องเป็นสปัดาหที์- 3 บ่งชี &ว่า

ตลาดแรงงานของสหรฐัเริ-มมีเสถียรภาพ พรอ้มกบัจบัตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรประจาํเดือนม.ค.ซึ-งกระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยในคืนนี&ตาม

เวลาไทย                          ท ี5มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ 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.   46.7** 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   45.4** 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   39.5** 38.8 

 20.15 น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   174K** -123K 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   58.3** 57.5 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 57.2 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ&ามนัรายสปัดาห ์   -1.0M** -9.9M 

วนัพฤหสับดีที- 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี &ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10%** 0.10% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั&งแรกรายสปัดาห ์   779K** 847K 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื &องตน้   -4.8%** 4.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื &องตน้   6.8%** -6.6% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั-งซื &อภาคโรงงาน   1.1%** 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 ้

 
 

 


