
 

 

 

 

   

1,821  1,805  1,784 

 1,851  1,875  1,890 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �นทดสอบระดบัสูงสุดบริเวณ 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนุนจากการกลบัมาอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร ์โดยดัชนี
ดอลลารร์ว่งสูร่ะดบัตํ-าสดุในรอบ 1 สปัดาห ์ถูกกดดนัตอ่เนื-องนบัตั�งแตน่กัลงทุนผิดหวงัขอ้มลูตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเมื-อวนัศกุรที์-ออกมาแย่เกินคาด บวก
กับนักลงทุนคาดการณ์ว่าการใชจ้่ายดา้นการคลังครั�งใหญ่รวมทั�งนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างมากอย่างต่อเนื-องของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะถ่วง
ดอลลารใ์นระยะยาว หลงัพรรคเดโมแครตประสบความสาํเรจ็ในการผลกัดนัใหส้ภาคองเกรสใหค้วามเห็นชอบ ต่อแนวทางการพิจารณาอนุมติัมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารแ์บบ fast track เมื-อวนัศุกรที์-ผ่านมา โดยใชแ้นวทางการจดัทาํงบประมาณที-เรียกว่า budget reconciliation ซึ-งจะปทูางให้
สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา สามารถใหก้ารรบัรองงบประมาณดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ-งหนึ-ง แทนที-จะใชค้ะแนนเสียง 2 ใน 3 สาํหรบัการผ่านกฎหมาย
ทั-วไป โดยนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัคาดว่า กฎหมายเยียวยากระตุน้เศรษฐกิจ อาจจะผา่นการอนมุติัจากสภาคองเกรสไดก้่อนวนัที- 15 มี.ค. 
สว่นทางดา้นสินทรพัยเ์สี-ยงยงัคงปรบัตวัสงูขึ �นอย่างตอ่เนื-องโดยเชา้นี � ตลาดหุน้เอเชียแกวง่ตวัแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ขณะที-หุน้ญี-ปุ่ นขยายการปรบัขึ �นสู่ระดบัสงูสดุ
ในรอบ 30 ปีในวนันี � อาจสกดัช่วงบวกของราคาทองคาํเอาไว ้ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ระหวา่งวนัหากราคาทองคาํไมห่ลดุ 1,827-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์
จะมีโอกาสเกิดแรงดีดกลบัและราคาอาจพยายามจะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,844-1,851 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากไมส่ามารถยืนเหนือระดบัดงักลา่วได้
อาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาเพิ-ม  แนะนาํกลยุทธ์ ซื �อบริเวณ  1,827-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลุด 1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์ใหช้ะลอการเขา้ซื �อออกไป 
ขณะที-หากราคาดีดตวัขึ �นแนะนาํทยอยแบง่ปิดสถานะทาํกาํไรตั�งแตร่าคา 1,844-1,851 ดอลลารต์อ่ออนซเ์พื-อรอเขา้ซื �อใหมเ่มื-อราคาออ่นตวั 

                    เน้น เก็งก ําไร การ แ กว่งตัว โดยเข ้าซ ื#อ ท ี'แ น วร ับ

บร ิเวณ 1,827-1,821 ดอ ลลาร ์ต ่ออ อ นซ  ์แ ละหากราคาขยับข ึ#น

ควรแบ่งขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่ผ่านโซน 1,844-

1,851 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตถ่้าผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
9/02/2564 11:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,830.30 1,839.40 9.10 0.50 

Spot Silver ($) 27.27 27.45 0.18 0.66 

เงนิบาท (฿/$) 29.98 29.95 -0.03 -0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 26,100 300 1.16 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 60.66 61.00 0.34 0.56 

ดชันดีอลลาร ์ 90.96 90.75 -0.20 -0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.2051 1.2077 0.00 0.22 

ที'มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ยู่ใกล้ระดับต ํ'าสุดในรอบ 1 สัปดาหใ์นวันนี# การจา้งงานที-น่าผิดหวงัของสหรฐัเมื-อวนัศกุรบ์ั-นทอนแรงทะยาน 2 สปัดาหที์-หนนุ

ดอลลารข์ึ �นสู่ระดบัสงูสดุรอบกว่า 2 เดือนที- 91.6 โดยล่าสดุดชันีอยู่ที- 90.935  แต่นกัวิเคราะหห์ลายรายคาดว่า การใชจ่้ายดา้นการคลงัครั�งใหญ่

รวมทั�งนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายอย่างมากอย่างต่อเนื-องของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะถ่วงดอลลารใ์นระยะยาว 

 (+) สัมพ ันธ จ์ ีน -สหร ัฐตึงเคร ียดยุค'ไบเดน ' สหรฐัต่อสายเจรจากับจีนครั�งแรกหลังประธานาธิบดีโจ ไบเดนขึ �นบริหารประเทศอย่างเป็น
ทางการ เนน้หารอืประเด็นเมียนมาและไตห้วนั โดย"แอนโทนี บลิงเคน" รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัเรียกรอ้งใหจี้นออกมาประณามเหตกุารณก่์อ
รฐัประหารในเมียนมา และเตือนรฐับาลจีนว่า รฐับาลสหรฐัจะร่วมงานกับชาติพันธมิตร เพื-อใหจี้นรบัผิดชอบเกี-ยวกับความพยายามคุกคาม
เสถียรภาพของนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ-งบริเวณช่องแคบไตห้วัน บลิงเคนพูดคุยทางโทรศัพทก์ับ“หยาง เจียฉือ” ผูอ้าํนวยการสาํนัก
กิจการต่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจี์น เมื-อวนัศกุร(์5ก.พ.)ที-ผ่านมา ซึ-งนบัเป็นครั�งแรกที-เจา้หนา้ที-ระดบัสงูของสหรฐั
และจีนไดมี้การพดูคยุกนันบัตั�งแต่ประธานาธิบดีไบเดนเขา้รบัตาํแหน่ง และระหว่างการพดูคยุนายบลิงเคนไดเ้นน้ยํ�าถึงความสาํคัญของสิทธิ
มนษุยชน ในขณะที-นายหยางเรียกรอ้งใหส้หรฐัเคารพอาํนาจอธิปไตยของจีน ดา้น"เน็ด ไพรซ"์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรฐั กล่าวว่า 
“ท่านรฐัมนตรีบลิงเคนไดมี้การยํ�าเตือนว่าสหรฐัจะยงัคงยืนหยดัเพื-อสิทธิมนษุยชนและคณุค่าทางประชาธิปไตยต่อไป รวมถึงในซินเจียง ทิเบต 
และฮ่องกง และขอใหจี้นเขา้รว่มกบัประชาคมโลกในการประณามการก่อรฐัประหารของกองทพัเมียนมา 

 (-) ห ุ้นญี'ปุ่ นขยายการปร ับข ึ #นจากความหวังด้านการฟื# นตัวทางเศรษฐกิจ, ผลประกอบการอ ันแข ็งแกร ่ง หุน้ญี-ปุ่ นขยายการปรบัขึ �นสู่
ระดบัสงูสดุในรอบ 30 ปีในวนันี � เนื-องจากผลประกอบการบรษัิทอนัแข็งแกรง่และความคืบหนา้ในการแจกจ่ายวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 กระตุน้การ
คาดการณ์ถึงการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว ทั�งนี � ดัชนีนิกเกอิปรบัขึ �น 0.31% มาที- 29,478.32 ณ เวลา 08.47 น.ตามเวลาในไทย 
ขณะที- ดชันี TOPIX ปรบัขึ �น 0.01% มาที- 1924.29 ดชันีทั�งสองมีแนวโนม้ปรบัขึ �นติดต่อกนัเป็นวนัที- 3  ตลาดหุน้วอลลส์ตรทีแตะระดบัปิดสงูเป็น
ประวติัการณใ์นคืนที-ผ่านมาจากการคาดการณถ์งึการออกมาตรการกระตุน้เพิ-มเติมและการแจกจ่ายวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 เรว็ขึ �น  ในญี-ปุ่ น หุน้
บริษัท SoftBank Group ปรบัขึ �นกว่า 5% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษ ในช่วงแรกของรอบการซื �อขาย หลังกองทุน Vision Fund รายงาน
กาํไรระดับประวติัการณ ์หลงับริษัทต่างๆที- Vision Fund ลงทนุจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์พิ-มมากขึ �น หุน้กลุ่มสายการบินปรบัขึ �น โดยหุน้
สายการบิน Japan Airlines และ ANA Holdings ปรบัขึ �น 3.55% และ 1.7% ตามลาํดับ  หุน้บริษัท Isuzu Motor ปรบัขึ �น 2.09% หลังผูผ้ลิต
รถยนตร์ายนี�ยกระดบัการคาดการณก์าํไรประจาํปี ขณะที- หุน้บรษัิท Nissan Motor ดีดตวั 1.0% 

 (-) ยอดผู้ต ิดเช ื #อและร ักษาตัวในรพ.จากโควิด-19 ในสหร ัฐปร ับลงรายสัปดาหม์ากท ี'สุดนับแต่การระบาดเร ิ'มข ึ #น  สหรฐัรายงานการ
ลดลง 25% ของยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-19 รายใหม่ สู่ประมาณ 825,000 คนเมื-อสัปดาหที์-ผ่านมา ซึ-งเป็นการปรบัลงครั�งใหญ่ที-สุดนับตั�งแต่โรค
ระบาดเริ-มตน้ขึ �น แมเ้จา้หนา้ที-ดา้นสขุภาพระบวุ่า พวกเขากงัวลว่า ไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุช์นิดใหม่อาจชะลอหรอืเปลี-ยนทิศทางความคืบหนา้
นี �  ผูติ้ดเชื �อใหม่ขณะนี�ลดลงติดต่อกนั 4 สปัดาห ์สู่ระดบัตํ-าสดุนบัตั�งแต่ตน้เดือนพ.ย. การลดลงมากที-สดุอยู่ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย ซึ-งผูติ้ดเชื �อในรอบ
สปัดาหที์-สิ �นสดุวนัที- 7 ก.พ. ลดลง 48% มีเพียงรฐัออริกอน, อารค์นัซอและเวอรม์อนตที์-พบผูติ้ดเชื �อเพิ-มขึ �น นกัวิจยัระบวุ่า เชื �อไวรสักลายพนัธุ์
ใหม่อย่างนอ้ย 3 ชนิดแพร่กระจายในสหรฐั ซึ-งรวมถงึสายพนัธุอ์งักฤษ B.1.1.7 ซึ-งแพรก่ระจายง่ายขึ �น 30% - 40% จาํนวนผูป่้วยดว้ยโรคโควิด-
19 ที-รกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลโดยเฉลี-ยลดลง 15% สู่ 88,000 คนในสปัดาหที์-ผ่านมา ซึ-งเป็นการลดลงมากเป็นประวติัการณเ์ช่นกนั นั-นเป็น
ตวัเลขเฉลี-ยตํ-าสดุในโรงพยาบาลนบัตั�งแต่ปลายเดือนพ.ย. ผูเ้สียชีวิตลดลง 2.5% สู่ 22,193 คนในสปัดาหที์-ผ่านมา และเมื-อไม่รวมผูเ้สียชีวิตที-
ยงัไม่ไดร้ายงานจากอินเดียนา ยอดผูเ้สียชีวิตลดลง 9.5% ในสปัดาหที์-ผ่านมา ยอดผูเ้สียชีวิตเป็นสิ-งบ่งชี �ที-ล่าชา้และปกติแลว้จะลดลงในช่วง
หลายสปัดาหห์ลงัยอดผูติ้ดเชื �อและยอดผูร้กัษาตวัในโรงพยาบาลลดลง 
 

ท ี'มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 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.  0.0%** 0.9% 

 16:30น. ยโุรป ดชันีความเชื-อมั-นนกัลงทนุ จาก Sentix  -0.2** 1.3 

วนัองัคารที- 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการคา้เดือนธ.ค.   14.2B 16.4B 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   96.6 95.9 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.42M 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 ้

 
 

 

 

 


