
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,833 1,818 1,800 

1,875 1,896 1,913 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 13.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยยงัคงได้รับแรงหนนุหลกัจากการพุง่ขึ �นของโลหะเงิน  วานนี �นกัลงทนุยงัคงเข้าซื �อโลหะเงิน  จนหนนุให้ราคาโลหะเงนิพุง่ขึ �น
อีกกว่า 9% ปิดที�ระดับสูงสุดในรอบ 8 ปีจนกระตุ้ นราคาทองคําให้พุ่งขึ �นตาม   สถานการณ์ดังกล่าว  ส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ �นทดสอบระดับสูงสุดในระหว่างวันบริเวณ 1,871.60 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัเป็นไปอยา่งจํากดั  เนื�องจากราคาทองคํายงัคงกบัเผชิญกบัแรงขายทํากําไรที�สลบัออกมาเป็นระยะ  ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์
ยงัคงแข็งค่าขึ �นจากมมุมองที�ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวั และสหรัฐมีคืบหน้าในการฉีดวคัซีนต้าน COVID-19 ให้แก่ประชาชน  ทั �งนี �  CDC  ของสหรัฐเปิดเผยว่าประชากรในสหรัฐเกือบ 
6 ล้านคนได้รับการฉีดวคัซีนต้าน COVID -19 ครบโดสแล้ว  และตอนนี �มีประชากรมากกว่า 26 ล้านคนในสหรัฐที�ได้รับวคัซีนอยา่งน้อย 1 โดส  นอกจากนี �สกุลเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนุนเพิ�ม
จากการอ่อนค่าของสกลุเงินยโูรอ่อนค่า  หลงัจากวานนี �เยอรมนีเปิดเผยยอดค้าปลีกทรุดตวัลง  นั�นทําให้ราคาทองคําลดช่วงบวกที�ทําในระหว่างวนัลงมาปิดตลาดบริเวณ  1,860.40  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  ด้านกองทนุ  SPDR ถือครองทองคําลดลง -2.63 ตนั  ขณะที�เช้านี �  ราคาทองคําอ่อนตวัลงทดสอบระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,853.90  ดอลลาร์ต่อออนซ์ตามการร่วงลงของโลหะ
เงิน  หลงัจาก CME Group ประกาศเพิ�มเงินวางหลกัประกนัในการซื �อขาย Silver futures ในตลาด Comex เป็น 16,500 ดอลลาร์/สญัญาจาก 14,000 ดอลลาร์/สัญญาโดยมีผลในวันที� 2 ก.พ.  
สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่แนะนําติดตามการเคลื�อนไหวของโลหะเงินอยา่งใกล้ชิด 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1871.60 1846.69 1847.56 1860.40 13.71 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,855.84 26.43 90.49 

MA 50 Days 1,857.73 25.39 90.51 

MA 200 Days 1,852.04 22.92 93.95 

RSI 9 Days 54.28 74.22 62.09 

RSI 14 Days 51.20 68.91 57.24 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,157.50 -2.63 

ishare 19,301.69 +579.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7509 0.8001 -0.5829 

10 วนั 0.1795 0.5695 -0.0495 

20 วนั 0.6156 -0.7518 0.7897 

50 วนั 0.8067 0.2598 0.8369 

100 วนั 0.4334 -0.4354 -0.2740 

200 วนั 0.8214 -0.0400 0.4136 

 

 

02 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือ 1,846-
1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถรอการ
ดีดตัวของราคาเพื*อขายทาํกําไรบางส่วนหากไม่ผ่านบริเวณ
แนวต้าน 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าฝ่าไปได้ให้รอขาย
ที*แนวต้านถัดไป 1,885-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หากราคาทองคํายงัคงพยายามยืนเหนือ 1,846-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ มีแนวโน้มขึ �นทดสอบ 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แตถ้่าสามารถปรับขึ �นไปยืนเหนอแนวต้านดวักล่าวได้จะเกิดแรงซื �อตาม ขณะที�แนวต้านสําคญัจะอยู่บริเวณ 1,885-1,896 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐตํ*ากว่าคาดในเดือนม.ค.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐ

ปรับตวัลงสู่ระดบั 58.7 ในเดือนม.ค. ตํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 60.0 จากระดบั 60.5 ในเดือนธ.ค. 

• (+) "เม่าวอลล์สตรีท" เปิดศกึเฮดจ์ฟันด์รอบใหม่ ดันราคาโลหะเงินพุ่งทะลุ 30 ดอลล์  ราคาโลหะเงินพุ่งขึ �นอย่างต่อเนื�องในวนันี � ล่าสุดทะยานขึ �น

เหนือระดบั 30 ดอลลาร์ แตะระดบัสงูสดุในรอบ 8 ปีในวนันี � หลงัมีข่าววา่ กลุ่มนกัลงทนุรายย่อยในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้เล็งเป้าหมายใหม่เป็นโลหะเงิน

เพื�อดนัราคาขึ �น หลงัจากที�ได้ใช้กลยทุธ์ในลกัษณะเดียวกนันี �กบัหุ้น GameStop ซึ�งเป็นร้านจําหน่ายวิดีโอเกมชื�อดงัในสหรัฐ เพื�อสั�งสอนกองทนุเฮดจ์ฟันด์

รายใหญ่ที�มกัเก็งกําไรด้วยการขายชอร์ตในตลาด  ทั �งนี � สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค.พุ่งขึ �นกว่า 11% ในวนันี � ซึ�งเป็นการทะยานขึ �นมากที�สุดภายใน

วนัเดียวนับตั �งแต่ที�ได้พุ่งขึ �น 13% ในเดือนมี.ค.2552  นอกจากนี � ราคาสญัญาโลหะเงินได้ดีดตวัแตะ 30.03 ดอลลาร์/ออนซ์ในวนันี � ซึ�งเป็นระดบัสูงสุด

นบัตั �งแต่เดือนก.พ.2556  นอกจากราคาโลหะเงินแล้ว ราคาหุ้นและกองทุนที�เกี�ยวข้องกับโลหะเงิน รวมทั �งหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่ก็ได้ทะยานขึ �นในวนันี �

เช่นกนั  รายงานระบุว่า กลุ่มนกัลงทนุรายย่อยในห้อง  WallStreetBets ซึ�งมีสมาชิกกว่า 7.6 ล้านรายบนเว็บบอร์ด Reddit ได้หนัมาเล็งเป้าหมายตลาด

โลหะเงินในขณะนี � โดยชกัชวนกนัให้ทุม่ซื �อโลหะเงินเพื�อกดดนัให้เฮดจ์ฟันด์ต้องกลบัเข้าซื �อคืนสญัญาโลหะเงินเพื�อตดัขาดทนุ หลงัจากที�ได้ขายชอร์ตก่อน

หน้านี � โดยเก็งว่าราคาโลหะเงินมีแนวโน้มในช่วงขาลงต่อไปแพลตฟอร์มซื �อขายสญัญาโลหะเงินหลายแห่ง ซึ�งรวมถึง Money Metals, SD Bullion, JM 

Bullion และ Apmex ตา่งก็รายงานคําสั�งซื �อโลหะเงินจํานวนมากอย่างที�ไม่เคยเกิดขึ �นมาก่อน 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก รับความหวังศก.สหรัฐฟืGนตัว  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต

เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (1 ก.พ.) โดยได้แรงหนนุจากมมุมองที�ว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตวั และสหรัฐมีความสามารถที�จะฉีดวคัซีนโควิด-19 

ให้แก่ประชาชนได้ตามเป้า ขณะที�สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงหลงัจากเยอรมนีเปิดเผยยอดค้าปลีกทรุดตวัลงในเดือนธ.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความ

เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.45% แตะที�ระดบั 90.9871  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�

ระดบั 1.2065 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2132 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.3670 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3703 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์

ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 0.7640 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7641 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.94 

เยน จากระดบั 104.73 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.8968 ฟรังก์ จากระดบั 0.8905 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อ

เทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2843 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2802 ดอลลาร์แคนาดา 

• (-) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ�มขึ �น 

1.0% ในเดือนธ.ค. เมื�อเทียบรายเดือน สู่ระดบั 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่ที�เริ�มมีการเก็บรวบรวมข้อมลูในปี 2545 และสูงกว่าที�

นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 0.9% หลงัจากพุ่งขึ �น 1.1% ในเดือนพ.ย. 

• (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนม.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี

ผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 59.2 ในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เริ�มมีการเก็บข้อมลูในเดือนพ.ค.2550 

จากระดบั 57.1 ในเดือนธ.ค. 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดบวก 229.29 จุด รับแรงซื Gอหุ้นเทคโนฯ-หุ้นเหมือง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (1 ก.พ.) โดยได้แรงหนนุจาก

การพุ่งขึ �นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นแอมะซอนดอทคอมที�ทะยานขึ �นกวา่ 4% ก่อนที�บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการในวนันี � นอกจากนี � ตลาด

ยงัได้ปัจจยับวกจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ที�ดีดตวัขึ �นหลงัจากราคาโลหะเงินพุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดในรอบ 8 ปี อนัเนื�องมาจากคําสั�งซื �อของนกัลงทนุรายย่อย  

ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,211.91 จุด เพิ�มขึ �น 229.29 จุด หรือ + 0.76% ดชันี S&P 500 ปิดที� 3,773.86 จุด เพิ�มขึ �น 59.62 จุด หรือ 

+1.61% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 13,403.39 จดุ เพิ�มขึ �น 332.70 จดุ หรือ +2.55% 

                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัGงก่อน 

วนัจนัทร์ที� 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.8** 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.1** 52.9 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 60.7 

 22.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.0%** 0.9% 

วนัองัคารที� 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.0 50.1 

วนัพธุที� 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   55.5 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั �งที� 1/2564   0.50% 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   46.8 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   45.0 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   38.8 38.8 

 20.15 น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   50K -123K 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   57.5 57.5 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.7 57.2 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์     -9.9M 

วนัพฤหสับดีที� 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   850K 847K 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื �องต้น   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องต้น   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน   0.7% 1.0% 

วนัศกุร์ที� 5 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   55K -140K 

 20.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนม.ค.   6.7% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 29  มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


