05 กุม ภาพัน ธ์ 2564
ราคาอยู่ใ นช่ว งการพั ก ฐาน โดยเน้ น การเก็ง กําไร
ระยะสั%น หากราคาไม่ส ามารถยืน เหนื อ โซนแนวต้านแรกบริเ วณ
1,811-1,818 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์ไ ด้ร าคามีโ อกาสขยับ ลงเพื5อ ทดสอบ
แนวรับ บริเ วณ 1,784-1,764 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์
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สรุ ป ราคาทองคําช่วงเช้าวันศุกร์แกว่งตัวในกรอบ 1,791.99 - 1,797.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มี การฟื & นขึน& เล็กน้อยจากระดับตํ-าสุดวานนี บ& ริเวณ 1,784.96
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่การฟื & นตัวอยู่ในระดับจํากัดโดยยังไม่สามารถกลับขึน& ไปยืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ภายใต้แรงกดดันจากการดีดตัวขึน& อย่าง
แข็งแกร่งของดัชนีดอลลาร์ ทัง& นี & ดัชนีดอลลาร์ปรับขึน& ทุกวันในสัปดาห์นีแ& ละมีแนวโน้มปรับขึน& 1.1% เมื-อเทียบรายสัปดาห์ ซึ-งมากที-สุดนับตัง& แต่วนั ที- 1 พ.ย.
ถือเป็ นการทําผลงานรายสัปดาห์ดีท-ีสุดในรอบ 3 เดือน จากความหวังการฟื & นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ บวกกับสหรัฐมีคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19
ให้แ ก่ประชาชน CDC ของสหรัฐเปิ ดเผยว่าประชากรในสหรัฐเกื อ บ 6 ล้านคนได้รบั การฉี ดวัคซีนต้าน COVID -19 ครบโดสแล้ว และตอนนี ม& ี ประชากร
มากกว่า 26 ล้านคนในสหรัฐที-ได้รบั วัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ยิ-งกระตุน้ แรงขายทองคํา แต่แรงเหวี-ยงของราคาทองคําเริ-มลดลง คาดนักลงทุนมุ่งจับตาไปที-การ
เปิ ดเผย ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงงาน และรายได้เฉลี-ยต่อชั-วโมงแรงงานของสหรัฐในวันนี & เพื-อใช้ชีน& าํ ทิศทางราคาทองคําเพิ-มเติม ด้าน
แนวโน้ม Gold Spot ประเมินว่า ราคาทองคําพยายามสร้างฐานและพยายามทรงตัว หลังจากวานนีร& าคาทิง& ตัวลงแรง ทัง& นี & หากราคายืนเหนือโซน 1,784
ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ได้อาจทําให้เห็นการดีดตัวขึน& เพื-อพยายามทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,811-1,818 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ แต่หากยังไม่สามารถขึน& ไปยืนเหนือแนว
ต้านได้ อาจเห็นการย่อตัวของราคาลงเพื-อสร้างฐานราคาอีกครัง& แนะนํากลยุทธ์การลงทุน ดูบริเวณ 1,811-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้
แนะนําแบ่งทองคําออกขายทํากําไรระยะสัน& เพื-อรอเข้าซือ& คืนเพื-อทํากําไรเมื-อราคาอ่อนลงหรือไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,784-1,764 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
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ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,793.70

1,795.00

1.30

0.07

Spot Silver ($)

26.33

26.28

-0.05

-0.19

เงินบาท (฿/$)

30.08

30.11

0.03

0.10

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

25,900

25,650

-250

-0.97

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

59.02

59.24

0.22

0.37

ด ัชนีดอลลาร์

91.53

91.57

0.04

0.05

เงินยูโร (€/$)

1.1964

1.1956

0.00

-0.07

ทีม5 า : Aspen

 (+) "ไบเดน" ประกาศกร้าวนําชาติพ ัน ธมิต รใช้ค วามแข็ง แกร่ง ชนจีน -รัส เซีย ในเวทีโ ลก ประธานาธิ บดีโจ ไบเดน ผูน้ าํ สหรัฐแถลงว่า สหรัฐจะ
เสริมสร้าง "ความแข็งแกร่ง" ด้วยการสานสัมพันธ์กบั ประเทศพันธมิตรเพื-อให้สามารถแข่งขันกับจีนและรัสเซียในเวทีโลกได้ดีขึน& "เราจะใช้ความแข็งแกร่งเข้า
แข่งขันด้วยการพัฒนาสหรัฐให้ดียิ-งกว่าเดิม ร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและคู่คา้ นอกจากนี & เราจะกลับเข้าไปมีบทบาทในองค์กรระดับโลก และทวงคืน
ความน่าเชื-อถือและความเป็ นผูน้ าํ ด้านจริยธรรม" ปธน.ไบเดนกล่าวในระหว่างการแถลงนโยบายต่างประเทศครัง& ใหญ่ เป็ นครัง& แรกนับตัง& แต่ก ารเข้ารับ
ตําแหน่งประธานาธิบดีเมื-อวันที- 20 ม.ค. 2564 นอกจากนี & ปธน.ไบเดนยังกล่าวว่า เขาตัง& ใจจะนําพาสหรัฐกลับคืนสู่ฐานะประเทศผูป้ กป้องประชาธิปไตย
หลังจากระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐต้องสั-นคลอนจากเหตุการณ์ผปู้ ระท้วงบุกเข้าอาคารรัฐสภาเมื-อช่วงต้นเดือนม.ค.ในระหว่างที-มีการตรวจสอบผลการ
เลือกตัง& ประธานาธิบดี ปธน.ไบเดนยอมรับว่า คุณค่าของประชาธิปไตยในสหรัฐได้ถกู ท้าทายจนถึงขีดจํากัดในช่วงไม่กี-อาทิตย์ที-ผา่ นมา
 (-) ดอลลาร์ม ีแ นวโน้ม ทําผลงานรายสัป ดาห์ด ีท สี5 ุด ในรอบ 3 เดือ นจากความเชื5อ มั5น ว่าเศรษฐกิจ สหรัฐจะฟื% นตัว เหนือ ประเทศอื5น ๆ ดอลลาร์มี
แนวโน้มทําผลงานรายสัปดาห์ดีที-สดุ ในรอบ 3 เดือนในวันนีจ& ากความเชื-อมั-นที-เพิ-มสูงขึน& ว่าการฟื & นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะแซงหน้าเศรษฐกิจประเทศ
อื-นๆของโลก ดัชนีดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนในรอบการซือ& ขายเอเชียท่ามกลางสัญญาณความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานและตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรที-ได้รบั การจับตาอย่างใกล้ชิด ซึง- มีกาํ หนดเผยแพร่ในวันนีต& ามเวลาท้องถิ-น นายโทรุ ซาซากิ หัวหน้าฝ่ ายวิจยั ตลาดญี-ปนุ่ ของ J.P. Morgan
ในกรุงโตเกียว ระบุวา่ "เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งอย่างมากเมื-อเทียบกับประเทศอื-นๆ ทําให้การเกิดชดเชยการชอร์ตดอลลาร์" ซึง- อ้างอิงถึงเครือ- งบ่งชีก& ารจ้าง
งานและการผลิต รวมถึง ระดับของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เขากล่าวว่า ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในระดับปั จจุบนั อาจดําเนินไปอีก "หลายสัปดาห์"
แต่แนวโน้มอ่อนแอลงหลังจากนัน& เนื-องจากยุโรปและเอเชียเร่งสร้างภูมิคมุ้ กันจากโรคโควิด-19 และนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายขัน& สูงของธนาคารกลาง
สหรัฐ (เฟด) จํากัดการปรับขึน& ในผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของสหรัฐ ดัชนีดอลลาร์ปรับขึน& เล็กน้อยสู่ 91.576 จากวันพฤหัสบดี โดยแตะระดับ
91.60 เป็ นครัง& แรกนับตัง& แต่วนั ที- 1 ธ.ค. ดัชนีดอลลาร์ปรับขึน& ทุกวันในสัปดาห์นีแ& ละมีแนวโน้มปรับขึน& 1.1% เมื-อเทียบรายสัปดาห์ ซึ-งมากที-สดุ นับตัง& แต่
วันที- 1 พ.ย. หลังปรับขึน& 0.3% ในสัปดาห์ก่อนหน้า
 (-) อัง กฤษสั5ง พลเมือ งเดิน ทางกลับ จากประเทศเสี5ย งต้อ งกัก ตัว ในโรงแรม 10 วัน รัฐบาลอังกฤษได้ส- งั ให้พลเมืองชาวอังกฤษที-เดินทางกลับจาก
ประเทศที- มีความเสี-ย งสูงกว่า 30 ประเทศจะต้องกัก ตัวเป็ น เวลา 10 วัน ในที- พัก ที- รฐั บาลอนุมัติ เช่น โรงแรม โดยจะเริ-มบังคับ ใช้ตั&งแต่วนั ที- 15 ก.พ.นี &
มาตรการล่าสุดนีจ& ะถูกนํามาใช้เพื-อป้องกันไม่ให้ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุเ์ ข้ามาแพร่ระบาดในอังกฤษ โดยประเทศที-มีรายชื-ออยู่ในกลุ่มเสี-ยงนั&น รวมถึง
สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้, โปรตุเกส, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนผูท้ ี-ไม่ได้มีสญ
ั ชาติหรือถิ-นพํานักอยู่ในประเทศดังกล่าวไม่ได้รบั อนุญาตให้เดินทางเข้ามายัง
ประเทศอังกฤษ โฆษกกรมอนามัยและบริการสังคมของอังกฤษเปิ ดเผยว่า กรมอนามัยฯกําลังทํางานอย่างพร้อมเพรียงเพื-อรักษาความปลอดภัยด้านสิ-ง
อํานวยความสะดวกที-จาํ เป็ นต้องใช้ในการกักตัวของพลเมืองอังกฤษที-เดินทางกลับมาจากประเทศที-มีความเสี-ยงสูงที-สดุ "ในขณะที-ตอ้ งเผชิญกับไวรัสกลาย
พันธุ์ สิ-งสําคัญที-รฐั บาลต้องทําคือการดําเนินการตามขัน& ตอนที-จาํ เป็ นต่อไปเพื-อปกป้องและรักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้" โฆษกกรมอนามัยฯ กล่าว
 (+/-) ตลาดหุน้ เอเชีย เปิ ดบวก ขานรับ ดาวโจนส์พ ุ่งแรง ตลาดหุน้ เอเชียปรับตัวขึน& ในเช้าวันนี & ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดพุง่ ขึน& กว่า
300 จุดเมื-อคืนนี & (4 ก.พ.) ขณะที-ดชั นี S&P500 และ Nasdaq ปิ ดทํานิวไฮ ขานรับข้อมูลแรงงานที-แข็งแกร่งของสหรัฐ และผลประกอบการที-สดใสของบริษัท
จดทะเบียน นอกจากนี & ตลาดยังได้แรงหนุนจากความหวังที-วา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐจะเร่งผลักดันให้มีการออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจวงเงิน
1.9 ล้านล้านดอลลาร์ในไม่ชา้ นี & ดัชนี SSE Composite ตลาดหุน้ จีนเปิ ดวันนีท& ี- 3,509.49 จุด เพิ-มขึน& 7.63 จุด หรือ +0.22% ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้
ญี- ปุ่ นเปิ ด วัน นี &ที- 28,631.46 จุด เพิ- ม ขึน& 289.51 จุด หรือ +1.02% และดัช นี HSI ตลาดหุ้น ฮ่ อ งกงเปิ ด วัน นี &ที- 29,305.09 จุด เพิ- ม ขึน& 191.59 จุด หรือ
+0.66% ตลาดในภูมิภาคขานรับตลาดหุน้ นิวยอร์กที-พ่งุ ขึน& หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยตัวเลขผูย้ ื-นขอสวัสดิการว่างงานครัง& แรกลดลงสู่ระดับ
779,000 รายในสัปดาห์ที-แล้ว ซึ-งเป็ นระดับตํ-าสุดนับตัง& แต่สปั ดาห์ที-สิน& สุดวันที- 28 พ.ย.2563 และตํ-ากว่าที-นกั วิเคราะห์คาดการณ์ที-ระดับ 830,000 ราย
จากระดับ 812,000 รายที-มีก ารรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี & นักลงทุน มองว่า ตัวเลขผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานที- ลดลงต่อเนื-องเป็ น สัปดาห์ที- 3 บ่งชีว& ่า
ตลาดแรงงานของสหรัฐเริ-มมีเสถียรภาพ พร้อมกับจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจําเดือนม.ค.ซึ-งกระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิ ดเผยในคืนนีต& าม
เวลาไทย

ทีม5 า: อิน โฟเควสท์, กรุ งเทพธุร 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

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.) ครัง& ที- 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

ตัวเลขสต็อกนํา& มันรายสัปดาห์

-1.0M**

-9.9M

มติอตั ราดอกเบีย& นโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%**

0.10%

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง& แรกรายสัปดาห์

779K**

847K

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 ตัวเลขครั%งก่อ น

รายการ

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือ& งต้น

-4.8%**

4.6%

ประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบือ& งต้น

6.8%**

-6.6%

22.00 น. สหรัฐฯ

ยอดสั-งซือ& ภาคโรงงาน

1.1%**

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

