
 

 

 

 

   

1,805  1,784  1,764 

 1,830  1,851  1,875 

สรุป  ราคาทองคาํเชา้นี �ปรบัตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ ์การฟื�นตวักลบัขึ �นมายืนเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อออนซข์องราคาทองคาํไดร้บั
แรงหนุนหลงัวนัศกุรที์.ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรฐัไดเ้ปิดเผยตวัเลขการจา้งงานภาคการเกษตรที.เพิ.มขึ �น 49,000 ตาํแหน่ง นอ้ยกว่าที.นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วที้. 
50,000 ตาํแหน่ง ซึ.งส่งผลใหด้ชันีดอลลารล์ดช่วงบวกลงมาบา้ง  แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจะเห็นว่า ดชันีดอลลารย์ังคงทรงตวัระดบัสูงเหนือ 91 จุด จาก
ความหวงัว่าเศรษฐกิจสหรฐัจะฟื�นตวั หลงัสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัไดอ้นุมติัรา่งงบประมาณในวนัศุกร ์(5 ก.พ.) ซึ.งจะเปิดทางใหพ้รรคเดโมแครตสามารถผลกัดนั
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดนผ่านสภาคองเกรสไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจากพรรครีพบัลิกัน 
ปัจจยัดงักล่าวหนุนใหน้กัลงทุนกลบัเขา้ซื �อดอลลาร ์สะทอ้นจากขอ้มลูของ CFTC ที.เปิดเผยเมื.อวนัศกุร ์พบวา่ เทรดเดอรถื์อสถานะขายสทุธิดอลลารส์หรฐัลดลงสู่
ระดบัตํ.าสดุในรอบ 7 สปัดาหใ์นสปัดาหที์.สิ �นสดุวนัที. 2 ก.พ. สะทอ้นคาดการณเ์ชิงบวกมากขึ �นในดอลลาร ์ดงันั�นประเมินวา่การฟื�นตวัของราคาทองคาํจะอยู่ในกรอบ
จาํกดั จึงแนะนาํติดตามการเคลื.อนไหวของดอลลารเ์พิ.มเติม เพื.อเป็นปัจจยัชี �นาํราคาทองคาํ   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาพยายามแกวง่ตวัออกดา้นขา้ง
เพื.อสรา้งฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองคาํไม่หลดุ 1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์จะมีโอกาสดีดตวัขึ �นต่อ โดยจะมีแนวตา้นบริเวณ 1,830-1,851ดอลลารต์่อออนซ ์
แตห่ากหลดุแนวรบัแรก กรอบดา้นล่างจะอยู่ที. 1,784 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัตํ.าสดุของเดือนก.พ.) แนะนาํกลยทุธ ์เนน้ทาํกาํไรระยะสั�น โดยการเขา้เสี.ยงซื �ออาจใช้
บริเวณ 1,805-1,784 ดอลลารต์่อออนซ ์(หากหลดุ 1,784 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหช้ะลอการเขา้ซื �อออกไป) ขณะที.หากราคาดีดตวัขึ �นแนะนาํทยอยแบ่งขายทาํกาํไร
ตั�งแตร่าคา 1,830-1,851 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื.อรอเขา้ซื �อใหมเ่มื.อราคาออ่นตวัลงอีกครั�ง 

                    ก า ร เ ข ้ า ซ ื� อ มี แ น ว ร ั บ บ ร ิ เ ว ณ  1,805-1,784 

ดอลลาร ต์่อออ น ซ ์ (ตัดขาดทุน ห ากห ลุด  1,784 ดอลลาร ์ต่อ

ออนซ ์) แ ละหากราคาขยับข ึ�นควรแ บ่งขายท ําก ําไรบางส่วน

หากราคาทองคาํไม่ผ่านโซน 1,830-1,851 ดอลลารต์่อออนซ ์
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
8/02/2564 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,812.98 1,810.65 -2.33 -0.13 

Spot Silver ($) 26.90 26.88 -0.02 -0.07 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.03 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 25,800 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 59.56 59.92 0.36 0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 91.02 91.06 0.04 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.2048 1.2035 0.00 -0.11 

ที8มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ไบเดนลั8นสหรัฐเดินหน้าควํ8าบาตรอ ิหร ่านหากไม่หยุดเสร ิมสมรรถนะแร่ยูเร เนียม ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรฐัเปิดเผยว่า สหรฐัจะ

ไม่ยกเลิกมาตรการควํ.าบาตรอิหร่าน หากอิหรา่นไม่หยุดการเสรมิสมรรถนะแร่ยเูรเนียมก่อน โดยการเปิดเผยดงักล่าวมีขึ �นในระหว่างการใหส้มัภาษณ์

กบัสถานีโทรทศัน ์CBS News เมื.อผูสื้.อข่าวถามว่าสหรฐัจะยกเลิกการควํ.าบาตรก่อนเพื.อใหอ้ิหร่านกลับเขา้สู่การเจรจาหรือไม่ ปธร.ไบเดนตอบว่า 

สหรฐัจะไม่ยกเลิกมาตรการดงักล่าวจนกว่าอิหร่านจะหยดุการเสริมสมรรถนะแรย่เูรเนียมก่อน สาํนกัข่าวเพรส ทีวี ของอิหรา่นรายงานวา่ เมื.อวนัเสารที์.

ผ่านมา นายโมฮมัหมดั จาหวดั ซารีฟ รฐัมนตรีกระทรวงตา่งประเทศอิหรา่นเปิดเผยวา่ อิหรา่นกาํลงัหมดความอดทนกบัสญัญาณล่าสดุของรฐับาลชุด

ใหม่ของสหรฐัที.จะยังคงมาตรการควํ.าบาตรที.ผิดกฎหมายต่ออิหร่าน ดา้นนายแอนโธนี บลินเคน รฐัมนตรีต่างประเทศของสหรฐัระบุว่า สหรฐัจะ

กลับไปใช้ข้อตกลงนิวเคลียรอ์ิหร่าน หรือชื.ออย่างเป็นทางการว่า Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) เมื.ออิหร่านปฏิบัติตามคาํมั.น

สญัญา ทั�งนี � อิหร่านและกลุ่ม P5+1 หรือ 5 ชาติสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั.นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ซึ.งไดแ้ก่ สหรฐั องักฤษ ฝรั.งเศส รสัเซีย 

จีน รว่มกบัเยอรมนั และสหภาพยุโรป ไดบ้รรลุขอ้ตกลง JCPOA ในปี 2558 ซึ.งทาํใหอ้ิหรา่นไดร้บัอนญุาตใหเ้สรมิสมรรถนะยเูรเนียมภายในขอบเขตที.

กาํหนดภายใตข้อ้ตกลงนี� อย่างไรก็ดี ในเดือนธ.ค.ที.ผ่านมา ประธานาธิบดีฮสัซนั รูฮานี ของอิหรา่น ประกาศวา่ อิหรา่นกาํลงัดาํเนินการเสรมิสมรรถนะ

แรย่เูรเนียมในปรมิาณที.สงูกวา่ก่อนทาํขอ้ตกลงนิวเคลียรก์บับรรดาประเทศมหาอาํนาจตะวนัตกเมื.อปี 2558 

 (-) นิกเกอ ิแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปีจากผลประกอบการอันแข ็งแกร ่ง  หุน้โตเกียวปรบัตวัขึ �นอย่างมากในวนันี� โดยดชันีนิกเกอิและ TOPIX 
แตะระดบัสงูสุดในรอบ 30 ปี เนื.องจากผลประกอบการอนัแข็งแกรง่หนนุความเชื.อมั.นนกัลงทนุเกี.ยวกบัการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจจากภาวะตกตํ.าจากผล
พวงของโรคระบาด ดชันีนิกเกอิทะยานขึ �น 2.09% มาที. 29,380.12 ณ เวลา 09.20 น.ตามเวลาในไทย ซึ.งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั�งแต่เดือนส.ค.ปี 1990 
ขณะที. ดัชนี TOPIX ปรบัขึ �น  1.75% มาที. 1,923.96 ซึ.งเป็นระดับสูงสุดนับตั�งแต่เดือนมิ.ย.ปี 1991  จากนั�น ดัชนีนิกเกอิปรบัขึ �น 598.99 จุด หรือ 
2.08% มาที. 29,378.18 ในช่วงปิดตลาดภาคเที.ยง ขณะที. ดชันี TOPIX ปรบัขึ �น 32.54 จุด หรือ 1.72% มาที. 1,923.49  ดชันี S&P 500 และ Nasdaq  
ทาํผลงานรายสปัดาหดี์ที.สุดนบัตั�งแต่ตน้เดือนพ.ย.จากทศันะบวกดา้นผลประกอบการและความคืบหนา้เรื.องการแจกวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ขณะที. 
พรรคเดโมแครตปทูางสาํหรบัการอนมุตัมิาตรการเยียวโควดิ-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน แหง่สหรฐั 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเทยีบเยน นักลงทุนรุกซ ื�อสินทร ัพยเ์สี8ยงหลังนิกเกอ ิพ ุ่งแรง สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่เมื.อเทียบกบัเงินเยน ในการซื �อขาย
ที.ตลาดปรวิรรตเงินตราโตเกียวช่วงเชา้วนันี� เนื.องจากนกัลงทนุเขา้ซื �อดอลลารซ์ึ.งเป็นสินทรพัยเ์สี.ยง หลงัจากดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดภาคเชา้
พุ่งขึ �นกว่า 2% ในวนันี� ท่ามกลางความหวงัที.วา่ รฐับาลสหรฐัจะเรง่ออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่เพื.อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรสัโควิด-19 สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที.ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื.อนไหวที. 105.42-105.47 เยน เทียบกบั 105.32-105.42 
เยนที.ตลาดนิวยอรก์ และ 105.49-105.50 เยนที.ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของวนัศกุร ์

 (-)  'เยลเลน'มั8น ใจแผนกระตุ้นศก.ของ'ไบเดน '  นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลังสหรฐัแสดงความเชื.อมั.นว่า การจา้งงานในสหรฐัจะกลับมา
ขยายตัวได้เต็มที.อีกครั�งในปี 2565 หากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีผลบังคับใช้เป็น
กฎหมาย โดยมาตรการดงักล่าวมีเป้าหมายที.จะเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที.ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 "ฉันเชื.อว่า 
หากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบันี�ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส เราก็จะไดเ้หน็ตวัเลขการจา้งงานกลบัมาขยายตวัเต็มที.ในปีหนา้" นางเยล
เลนกล่าวใหส้มัภาษณก์บัรายการ "State of the Union" ของสถานทีโทรทศันซี์เอ็นเอ็น 

 (-) ดาวโจนสฟิ์วเจอรพ์ ุ่งกว่า 180 จุด ร ับเยลเลนมั8นใจแผนกระตุ้นศก.ไบเดนหนุนจ้างงาน ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรพ์ุ่งขึ �นในช่วงเชา้นี� หลงัจาก
นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัไดแ้สดงความเชื.อมั.นวา่ การจา้งงานในสหรฐัจะกลบัมาขยายตวัไดเ้ตม็ที.อีกครั�งในปี 2565 หากมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย ณ เวลา 10.10 น.ตามเวลาไทยในวนันี� ดชันีดาวโจนส์
ฟิวเจอรพ์ุ่งขึ �น 183 จดุ หรือ 0.59% แตะที. 31,225 จดุ 
 

ท ี8มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์. 8 ก.พ. 14:00น. เยอรมนี ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.1% 0.9% 

 16:30น. ยโุรป ดชันีความเชื.อมั.นนกัลงทนุ จาก Sentix   4.1 1.3 

วนัองัคารที. 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการคา้เดือนธ.ค.   15.8B 16.4B 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   97.6 95.9 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.45M 6.53M 

วนัพธุที. 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   -0.2% 0.2% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือน ม.ค.   0.3% -0.4% 

 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.8% 0.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.3% 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนธ.ค.   0.1% 0.1% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    -1.0M 

วนัพฤหสับดีที. 11 ก.พ. 02.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   775K 779K 

วนัศกุรที์. 12 ก.พ. ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื �องตน้   0.5% 16.0% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื.อมั.นผูบ้รโิภคจากUoM   80.8 79.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก     ปานกลาง     นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที.มีการประกาศออกมา 
*ที.มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที. 05 กมุภาพนัธ ์2564  ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


