
 

 

 

 

   

1,821  1,805  1,784 

 1,851  1,875  1,890 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ปรบัตวัขึ �นทดสอบ 1,845 ดอลลารต์่อออนซ ์เขา้ใกล ้High วานนี�ที'ทาํไวบ้ริเวณ 1,848.47 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนุนจากความ
คืบหนา้การออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐั  หลงัวานนี�ประธานาธิบดีโจ ไบเดน รวมถึงนางคามาลา แฮรร์ิส รองประธานาธิบดีสหรฐั และนาง
เจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐั  ไดพ้บปะกบัผูบ้ริหารของบริษัทเจพีมอรแ์กน เชส, วอลมารท์, แก็ป อิงค ์และโลวสที์'ทาํเนียบขาววานนี�  เพื'อหารือกันเกี'ยวกับ
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์ ส่งผลใหด้ชันีดอลลารป์รบัตวัลงมาเคลื'อนไหวที'ระดบัตํ'าสดุรอบ 2 สปัดาห ์ส่งผลใหร้าคาทองคาํสามารถ
ปรบัตวัขึ �นได ้นอกจากนี� นกัลงทนุยงัคงเลือกถือทองคาํท่ามกลางการอดัฉีดสภาพคล่องสู่ระบบจากนโยบายการเงินและการคลงัทั'วโลกซึ'งกระตุน้เงินเฟ้อ จึงแนะนาํ
ติดตามการเปิดเผย ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือน ม.ค.ของสหรฐัในช่วงเวลา 20.30 น.วนันี �ตามเวลาไทย เพื'อชี �นาํทิศทางเงินเฟ้อเพิ'มเติม โดยคาดการณที์'ระดบั 
+0.3% M-M หากเงินเฟ้อปรบัขึ �นคาดกระตุน้แรงซื �อทองคาํเพิ'มเติม  นอกจากนี� แนะนาํจบัตาถอ้ยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ในช่วงกลางดึกคืนนี �เวลา 
02.00 น. ผ่านการสมัมนาออนไลนใ์นการประชุม Economic Club of New York และติดตามการเคลื'อนไหวของราคาทองคาํอย่างใกลชิ้ด  สาํหรบัปัจจยัทางเทคนิค
ประเมินวา่ หากราคาทองคาํไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือ 1,848-1,851 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ทาํใหมี้แนวโนม้ออ่นตวัลงสูบ่รเิวณ 1,827-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์อย่างไรก็
ตามในโซน 1,851-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาผา่นไมไ่ดก้ารเคลื'อนไหวในระยะสั�นจะมีรูปแบบ Sideway ที'ชดัเจนขึ �น และราคาอาจอ่อนตวัลงทดสอบกรอบ
แนวรบัดา้นล่างอีกครั�ง  แนะนาํกลยุืทธ ์เขา้ซื �อ หากราคาไม่หลดุ 1,821-1,805 ดอลลารต์่อออนซล์งมา เพื'อหวงัขายทาํกาํไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น
โซน 1,848-1,851 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 

                    เน้นเก็งกาํไรในกรอบจากการแกว่งตัว หากราคายัง

ไม่ผ่านโซน  1,848-1,851 ดอลลารต์ ่อออ นซ  ์รอ เปิดสถานะซื0อ ใน

บร ิเวณ 1,827-1,821 ดอลลารต์ ่อออนซ ์(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,805 

ดอลลารต์ ่อออนซ)์ เพ ื7อไปรอพิจารณาแนวร ับถดัไป 
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
10/02/2564 12:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,838.10 1,843.75 5.65 0.31 

Spot Silver ($) 27.26 27.39 0.13 0.48 

เงนิบาท (฿/$) 29.91 29.91 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,100 -50 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 61.25 61.06 -0.19 -0.31 

ดชันดีอลลาร ์ 90.46 90.38 -0.07 -0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.2115 1.2128 0.00 0.11 

ที7มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ยู่ท ี7ระดับต ํ7าสุดรอบ 2 สัปดาห,์ บ ิตคอยทรงตัวหลังพ ุ่งผ่าน 48,000 ดอลลาร  ์ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัตํ'าสดุรอบ 2 สปัดาห ์

ขณะที'อปุสงคส์าํหรบัสินทรพัยป์ลอดภยัลดลงในวนันี � ในขณะที'เทรดเดอรค์าดหวงัถึงการฟื�นตวัจากโควิด-19 ในปีนี � ซึ'งไดแ้รงผลกัดนัจากแผน

กระตุน้การคลงัและการเงินครั�งใหญ่ บิตคอยนป์รบัฐานที'ราว 46,500 ดอลลาร ์หลงัจากที'แตะระดบัสงูสดุครั�งใหม่ที' 48,216 ดอลลารเ์มื'อคืนนี�

หลงัจากที'บริษัท Tesla เปิดเผยการลงทนุ 1.5 พนัลา้นดอลลารใ์นบิตคอยน ์ "ดเูหมือนว่าแนวโนม้เศรษฐกิจปีนี �จะสดใส" นกัวิเคราะหก์ล่าว โดย

บง่ชี �ถงึการอ่อนค่าของดอลลาร ์ "ความเชื'อมั'นและการปรบัสมดลุโพสิชั'นเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัของตลาดขณะนี�" ดอลลารซ์ึ'งตามปกติแลว้ไดร้บั

การพิจารณาว่าเป็นสินทรพัยป์ลอดภัย ร่วงลงเมื'อเทียบกบัสกลุเงินหลกัขณะที'ทัศนะบวกเกี'ยวกบัการสนบัสนุนดา้นการเงินและการคลังจาก

เจา้หนา้ที'กาํหนดนโยบาย, ผลประกอบการภาคบริษัทที'แข็งแกร่ง และแนวโนม้ที'ว่าวคัซีนโควิด-19 อาจเร่งการกลบัสู่ภาวะปกติในสหรฐัและ

ประเทศอื'นๆ หนนุความตอ้งการสินทรพัยเ์สี'ยง  ดชันีดอลลารป์รบัขึ �นสู่ 90.509 ในช่วงแรกที'ตลาดเอเชียในวนันี � หลงัการรว่งลง 2 วนัที'ทาํใหด้ชันี

ปรบัลงสู่ 90.427 เป็นครั�งแรกในเดือนนี�  เทรดเดอรมี์ความคิดเห็นที'ไม่ตรงกนัเกี'ยวกบัผลกระทบต่อดอลลารจ์ากแผนกระตุน้การคลงั 1.9 ลา้น

ลา้นดอลลารข์องปธน.โจ ไบเดน ในดา้นหนึ'ง นั'นอาจจะเร่งการฟื�นตวัของสหรฐั เมื'อเทียบกบัประเทศต่างๆ ซึ'งหนนุดอลลาร ์แต่ในอีกดา้นหนึ'ง 

นั'นเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัในการเพิ'มปรมิาณเงินหมนุเวียนในระบบที'อาจหนนุสินทรพัยเ์สี'ยงโดยทาํใหด้อลลารอ์่อนลง 

 (+) เกาหลีเหนือขโมยเงนิคร ิปโตร ่วม 316 ล้านดอลล ์คาดใช้พ ัฒนานิวเคลียร  ์ รายงานที'ยื'นต่อคณะกรรมการควํ'าบาตรเกาหลีเหนือของ
องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ระบวุ่า เกาหลีเหนือไดท้าํการโจมตีทางไซเบอรเ์พื'อขโมยเงินครปิโตมลูค่าราว 316.4 ลา้นดอลลารใ์นช่วงปี 2562-
2563 รายงานฉบบัดังกล่าวจดัทาํโดยคณะผูเ้ชี'ยวชาญของ UN ระบุว่า เกาหลีเหนือไดเ้งินดงักล่าวมาโดยใชวิ้ธีการโจมตีทางไซเบอรเ์พื'อเจาะ
ขอ้มูลสถาบันการเงินและตลาดแลกเปลี'ยนเงินตรา โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายเกี'ยวกับเงินคริปโต และความยากในการตามแกะรอย
สินทรพัยป์ระเภทนี� ผูเ้ชี'ยวชาญเชื'อว่า เกาหลีเหนือนาํสินทรพัยที์'ไดม้าอย่างผิดกฎหมายนี�ไปใชใ้นโครงการพฒันาอาวธุนิวเคลียรแ์ละขีปนาวธุ 
แมจ้ะเผชิญกับการควํ'าบาตรของ UN ก็ตาม รายงานยังระบุดว้ยว่า เกาหลีเหนือและอิหร่านไดก้ลับมาร่วมมือกันอีกครั�งในโครงการพัฒนา
ขีปนาวธุพิสยัไกล และยงัไดร้ว่มกนัจดัหาชิ �นส่วนที'สาํคญัดว้ย นอกจากนี� เกาหลีเหนือยงันาํเขา้ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมเกินขีดจาํกดัที' UN กาํหนด
ไวห้ลายครั�งในปีที'ผ่านมา สาํนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รายงานฉบบันี�จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเดือนมี.ค.นี � หลังผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการควํ'าบาตรเกาหลีเหนือประจาํ UN 

 (-)  FDA ไฟเข ียวใช ้แอนติบอดีของ "อ ิไล ลิลลี" ร ักษาผู้ป่วยโควิด ลดเสี7ยงเสียช ีวิต สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของ
สหรฐัอนมุัติการใชง้านในกรณีฉุกเฉิน (EUA) สาํหรบัการรกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19 ดว้ยการใชแ้อนติบอดีร่วมกันของบริษัทอิไล ลิลลี (Eli Lilly) 
ขอ้มูลจากการทดลองขั�นสุดท้ายที'เปิดเผยในเดือนม.ค.ที'ผ่านมาบ่งชี �ว่า การรักษาร่วมกันของแอนติบอดีสองตัวของอิไล ลิลลี ซึ'งได้แก่ 
bamlanivimab และ etesevimab นั�น ไดช่้วยลดความเสี'ยงของผูป่้วยโควิด-19 ในการเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตลงได้
ถึง 70% อิไล ลิลลีระบุในแถลงการณ์ว่า "การร่วมรกัษาดว้ยแอนติบอดีดังกล่าวของบริษัทไดร้บัอนุญาตสาํหรบัการรกัษาผูป่้วยโควิด-19 ที'มี
อาการเล็กนอ้ยถึงปานกลาง ซึ'งเป็นผูป่้วยที'มีอาย ุ12 ปีขึ �นไปและมีความเสี'ยงสงูที'จะอาการป่วยจะลกุลามไปสู่ภาวะที'รุนแรง และ/หรอื ตอ้งเขา้
รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล" 

 (+/-) ซ ีอ ีโอ  "จอหน์สัน " ช ี 0ประชาชนท ั7วไปอาจต้องฉ ีดวัคซ ีนต้านโควิดเป็นประจาํท ุกปี นายอเล็กซ ์กอรส์กี ซีอีโอของบริษัทจอหน์สัน 
แอนด ์จอนหส์นั (J&J) เปิดเผยกบัสาํนกัข่าวซเีอ็นบซีีว่า ประชาชนทั'วไปอาจตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 ทกุๆ ปีต่อเนื'องไปอีกหลาย
ปีเหมือนกบัวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล "โชคไม่ดีที'เชื �อไวรสันี �สามารถกลายพนัธุไ์ดใ้นระหว่างที'มีการแพรร่ะบาด ทกุๆ ครั�งที'เชื �อเกิด
การกลายพนัธุก็์เปรยีบเสมือนมีการปรบัเปลี'ยนขอ้มลูใหม่ โดยเราอาจจะพบสายพนัธใ์หม่หรอืการกลายพนัธุแ์บบใหม่ที'มีผลต่อความสามารถ
ของตวัเชื �อโรคในการต่อสูก้บัแอนติบอดี หรอืทาํใหมี้การตอบสนองต่อยารกัษาหรอืวคัซนีในแบบที'ไม่เหมือนเดิม" 

ที7มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

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.  16.1B** 16.4B 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  95.0** 95.9 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  6.65M** 6.53M 

วนัพธุที' 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.  -0.3%** 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.   0.3% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.2% 0.1% 

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

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -0.9M -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


