
 

 

 

 

   

1,821  1,805  1,784 

 1,855  1,875  1,890 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,834.50 - 1,844.24 ดอลลารต์่อออนซ ์เริ$มเห็นแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมากดดนัใหร้าคาทองคาํลดช่วงบวกลงจาก
ระดบัสงูสดุวานนี1บริเวณ 1,855.26 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัราคาทองคาํ Price in ถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เมื$อคืนที$ผ่านมาเป็นที$เรียบรอ้ย
แลว้ ซึ$งพาวเวลไดร้ะบุว่า ตอ้งการเห็นตวัเลขการจา้งงานและอตัราเงินเฟ้อฟื1นตวัอย่างยั$งยืนก่อนพิจารณาปรบัลดวงเงิน QE มูลค่า 1.2 แสนลา้นดอลลาร/์เดือน 
พรอ้มยํ1าจะยงัคงตรงึอตัราดอกเบี 1ยที$ระดบัใกลศ้นูยต์อ่ไป  แต่ตลาดหุน้หลายประเทศหยดุทาํการวนันี 1 (11 ก.พ.) อาทิ ตลาดหุน้ญี$ปุ่ น ปิดทาํการเนื$องในวนัสถาปนา
ประเทศ ขณะที$ตลาดหุน้จีนและไตห้วนัปิดทาํการเนื$องในเทศกาลตรุษจีน ดา้นตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดทาํการเนื$องในเทศกาลตรุษเกาหลี  ทาํใหว้อลุม่บางเบาช่วงเชา้
นี 1 แนะนาํติดตามความเคลื$อนไหวของราคาในตลาดฝั$ งยโุรปและสหรฐั และติดตามการเปิดเผยตวัเลขจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครั1งแรกรายสปัดาหข์องสหรฐั  
ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาขยบัขึ 1นแตก่็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา ขณะที$แรงซื 1อดนัราคาลดลง โดยราคาพยายามเคลื$อนไหวทรงตวัในกรอบ ซึ$งหาก
ราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 1,855-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตวัลงมาเพื$อสรา้งฐานราคา มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมี
แนวรบัในโซน 1,830-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ ์เนน้ทาํกาํไรระยะสั1นจากการแกวง่ตวั โดยเสี$ยงขายเก็งกาํไรเมื$อราคาทองคาํดีดตวัขึ 1นไม่สามารถยืน
เหนือโซน 1,855-1,875 ดอลลารต์่อออนซอ์ย่างแข็งแกร่ง ชะลอการขายหากราคาผ่านโซนบริเวณ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์และทาํกาํไรโดยเขา้ซื 1อคืนหากราคา
ทองคาํไมห่ลดุแนวรบับรเิวณ 1,830-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากหลดุสามารถชะลอการเขา้ซื 1อคืนออกไป 
  

                     เน้น เก็งก ําไร ใน ก ร อ บ จาก การ แ กว่งตัว  ห าก ไม่

สาม าร ถ ยืน เห นือ  1,855-1,875 ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์แ น ะนําข าย 

ส ําหร ับการเข ้าซ ื-อคืน เพ ื0อท ําก ําไรดูบร ิเวณ 1,830-1,821 ดอลลาร ์

ต ่อออนซ ์หากไม่สามารถยนืได้ให ้ชะลอการเข ้าซ ื-อคืนออกไป 

 

 

11 กุมภาพนัธ ์2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
11/02/2564 11:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,842.70 1,837.47 -5.23 -0.28 

Spot Silver ($) 27.00 26.83 -0.17 -0.63 

เงนิบาท (฿/$) 29.89 29.92 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,050 26,050 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 61.12 61.06 -0.06 -0.10 

ดชันดีอลลาร ์ 90.43 90.42 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2117 1.2123 0.00 0.05 

ที0มา : Aspen 

 



 

 

 (+)  "ไบ เดน "  ช ี -ก ร ะท ร วงกลาโห มสห รัฐเตร ียมท บท วน ยุท ธ ศาสตร ์ต่อ จีน   เมื$อวานนี1ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐระบุว่า 

กระทรวงกลาโหมสหรฐัจะทบทวนยทุธศาสตรต่์อจีน โดยจะประเมินในดา้นที$สาํคญัต่างๆ ซึ$งรวมถึงข่าวกรอง, เทคโนโลยีและจดุยืนทางทหาร

ของสหรฐัในภมิูภาคดงักล่าว การทบทวนดงักล่าวจะอยู่ในกลุ่มประเด็นอื$นๆที$กระทรวงกลาโหมสหรฐัดาํเนินการอยู่แลว้ ตั1งแต่กองกาํลงัทหารใน

ตะวนัออกกลางไปจนถึงนโยบายต่อองคก์ารสนธิสญัญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)้  ทั1งสองประเทศเผชิญความขดัแยง้ในประเด็นต่างๆ ตั1งแต่

เทคโนโลยีและสิทธิมนษุยชนไปจนถึงกิจกรรมทางทหารของจีนในทะเลจีนใต ้ซึ$งเป็นพื 1นที$พิพาท โดยแต่ละฝ่ายกล่าวหากนัว่าแสดงพฤติกรรมยั$ว

ยโุดยเจตนา 

 (+)  "ไบเดน"ย ํ-าข ้อกังวลทางเศรษฐกิจในการหาร ือผู้น ําจนีคร ั-งแรกนับตั-งแต่ดาํรงตาํแหน่ง ในการเจรจาครั1งแรกกบัประธานาธิบดีสี จิ 1
นผิง ของจีนนบัตั1งแต่ไดร้บัเลือกตั1งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐั ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเนน้ยํ1าความกงัวลของเขาเกี$ยวกบัการปฏิบติั
ทางเศรษฐกิจที$ใช ้"การบีบบังคับและไม่เป็นธรรม" ของจีน, การดาํเนินการเกี$ยวกับฮ่องกง รวมทั1งการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองซิ
นเจียง ซึ$งปธน.ไบเดนกล่าวก่อนดาํรงตาํแหน่งผูน้าํสหรฐัว่า เป็นการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ ์เขาแสดงความเห็นดงักล่าวในการสนทนาทางโทรศพัทก์บั
ผูน้าํจีน ซึ$งเขายังประณามการดาํเนินการ "รุกรานมากขึ 1น" ของจีนในอินโด-แปซิฟิก และยืนยันพันธสัญญาของสหรฐัว่าจะแกปั้ญหาต่างๆใน
ภมิูภาคดงักล่าว ผูน้าํทั1งสองยงัเจรจาเกี$ยวกับการจดัการปัญหาต่างๆในวงกวา้ง ซึ$งรวมถึง วิกฤตการณโ์ควิด-19 รวมทั1งการเปลี$ยนแปลงดา้น
สภาพอากาศ ทาํเนียบขาวระบุว่า "ปธน.ไบเดนใหค้าํมั$นต่อการผลกัดนัการดาํเนินการในเชิงปฏิบติัที$มุ่งเนน้ผลเมื$อสหรฐัดาํเนินการเพื$อสรา้ง
ประโยชนต่์อชาวอเมรกินัและพนัธมิตรของเรา" 

 (-) ยอดผู้ต ิดเช ื -อโควิด-19 รายใหม่ของสหร ัฐชะลอตัวสู่ระดับของเดือนพ.ย.  ขอ้มลูที$รวบรวมโดยมหาวิทยาลยัจอหน์ ฮ็อพกินสแ์ละสาํนกั
ข่าวบลมูเบิรก์ระบวุ่า จาํนวนผูติ้ดเชื 1อโควิด-19 รายใหม่รายวนัในสหรฐัอยู่ต ํ$ากว่า 100,000 คนติดต่อกนัเป็นวนัที$ 3 ในวนัองัคาร ซึ$งเกิดขึ 1นเป็น
ครั1งแรกนับตั1งแต่สปัดาหข์องวนัที$ 2 พ.ย. เมื$อวนัที$ 5 ม.ค. สหรฐัรายงานผูติ้ดเชื 1อโควิด-19 รายใหม่สูงเป็นประวติัการณ์จาํนวน 405,982 คน 
หลงัวนัหยดุตามฤดกูาล 

 (+/-) รมว.คลังสหร ัฐลั0นจะต่อสู้ก ับการใช ้คร ิปโตเคอร เ์รนซ ีในทางท ี0ผิด เมื$อวานนี1นางเจเน็ต เยลเลน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัเตือนเกี$ยวกับ 
"ความเสี$ยงที$จะระเบดิออกมา" เกี$ยวกบัตลาดดิจิทลั ซึ$งรวมถงึการใชค้ริปโตเคอรเ์รนซใีนทางที$ผิด แต่ระบวุ่า เทคโนโลยีการเงินใหม่อาจช่วยต่อสู้
กบัอาชญากรรมและลดความไม่เท่าเทียมกนั ในการแสดงความเห็นต่อที$ประชมุดา้นนวตักรรมการเงิน นางเยลเลนระบวุ่า ครปิโตเคอรเ์รนซถีกูใช้
ในการฟอกเงินของขบวนการการคา้ยาเสพติดออนไลนแ์ละในการสนบัสนนุเงินทนุแก่กลุ่มก่อการรา้ย  แต่เธอระบวุ่า นวตักรรมในภาคดงักล่าว
อาจช่วยจดัการกบัปัญหาเหล่านี 1 และลดช่องว่างทางดิจิทลัที$แบง่แยกสหรฐั 

 (+/-) ตลาดหุน้ เอเช ียเปิดทรงตัว นักลงท ุนซมึซ ับถ้อยแถลงประธานเฟด ตลาดหุน้เอเชียเปิดทรงตวัในวนันี 1 ท่ามกลางการซื 1อขายบางเบา 
เนื$องจากตลาดหลายแห่งในภูมิภาคปิดทาํการเนื$องในวันตรุษจีน นอกจากนี1 นักลงทุนยังซึมซบัถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ$งระบวุ่า เฟดจะตรงึอตัราดอกเบี 1ยที$ระดบัตํ$าต่อไปเพื$อกระตุน้เศรษฐกิจและการจา้งงาน ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกง
เปิดวนันี 1ที$ 29,995.28 จดุ ลดลง 43.44 จดุ หรือ -0.14% ตลาดหุน้ญี$ปุ่ นปิดทาํการวนันี 1 (11 ก.พ.) เนื$องในวนัสถาปนาแห่งชาติ และตลาดหุน้จีน
ปิดทาํการตั1งแต่วนัที$ 11-17 ก.พ. เนื$องในเทศกาลตรุษจีน นายพาวเวลกล่าวสนุทรพจนใ์นงานเสวนาของสมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอรก์เมื$อวาน
นี1ว่า เฟดตอ้งการเห็นตวัเลขการจา้งงานและอตัราเงินเฟ้อฟื1นตวัอย่างยั$งยืน ก่อนที$จะตดัสินใจปรบัลดวงเงินในโครงการซื 1อสินทรพัยม์ลูค่า 1.20 
แสนลา้นดอลลารต่์อเดือน พรอ้มกบัยํ1าว่า เฟดจะตรงึอตัราดอกเบี 1ยที$ระดบัตํ$าต่อไปเพื$อกระตุน้เศรษฐกิจและการจา้งงาน อย่างไรก็ดี การที$นาย
พาวเวลไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเชิงลกึใหม่ๆ เกี$ยวกบัทิศทางนโยบายการเงินของเฟดนั1น ทาํใหน้กัลงทนุรูส้กึผิดหวงัในระดบัหนึ$ง 

 

ท ี0มา: 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.  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 ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื1นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.  0.0%** 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนธ.ค.  0.3%** 0.1% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ1ามนัรายสปัดาห ์  -6.6M** -1.0M 

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

 ทั1งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน  - - 

 
20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั1งแรกรายสปัดาห ์  755K 779K 

วนัศกุรที์$ 12 ก.พ. ทั1งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื 1องตน้   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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


