
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,805 1,784 1,764 

1,830 1,851 1,875 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 19.28  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อ Buy the dip ของนกัลงทนุ  ขณะที�แรงซื �อทองคํากายภาพจากจีนในช่วงก่อนเทศกาล
ตรุษจีน และแรงซื �อจากอินเดียฟื�นตวัขึ �นหลงัจากราคาทองคําปรับตวัลดลงแรงในวนัทําการก่อนหน้า  สะท้อนจากดีลเลอร์ในจีนที�เรียกเก็บค่าพรีเมี�ยมทองคําราว 0.50-5 ดอลลาร์  ส่วนค่าพรีเมี�ย
มทองคําในอินเดียปรับตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 6 เดือนที� 6 ดอลลาร์  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุจากการกลบัมาอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงั การเปิดเผยตวัเลขจ้างงาน
นอกภาคเกษตรที�เพิ�มขึ �น 49,000 ตําแหน่งในเดือนม.ค. “ตํ�ากว่า” ที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่า อาจเพิ�มขึ �น 50,000 ตําแหน่ง  และสะท้อนว่าการฟื�นตวัของตลาดแรงงานยงัมีความไมแ่น่นอนสงู  
ส่วนประธานาธิบดีไบเดนได้ออกมาเตือนว่าหากสหรัฐยงัคงมีการสร้างงานในอตัราปัจจบุนั ก็จะต้องใช้เวลาถึง 10 ปีกว่าที�จะกลบัไปสู่ภาวะการจ้างงานอยา่งเต็มศกัยภาพ  สถานการณ์ดงักล่าว
กดดนัให้สกลุเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจนเป็นปัจจยัหนนุให้ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ  1,814.93  ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างการซื �อขายของวนัศกุร์  อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัขึ �น
ของราคาทองคํายงัคงเป็นไปอยา่งจํากดั  เนื�องจากนกัลงทนุคาดการณ์ว่าตวัเลขการจ้างงานที�ยงัคงอยูใ่นระดบัตํ�า จะเร่งให้สภาคองเกรสออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ�มเตมิซึ�งการคาดการณ์
ดงักล่าวกระตุ้นแรงซื �อสินทรัพย์เสี�ยงจนบั�นทอนความต้องการทองคํา  ทําให้สปัดาห์ที�ผ่านมา  ราคาทองคําปรับตวัลดลง 1.9% ซึ�งเป็นการลดลงมากที�สดุนบัตั �งแต่สปัดาห์สิ �นสดุวนัที� 8 ม.ค.  ด้าน
กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -3.33 ตนั  สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1814.93 1791.99 1793.70 1812.98 19.28 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,833.68 26.69 90.87 

MA 50 Days 1,858.74 25.65 90.45 

MA 200 Days 1,854.22 23.14 93.78 

RSI 9 Days 38.46 56.08 59.20 

RSI 14 Days 40.50 55.69 57.09 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,156.51 -3.33 

ishare 20,364.27 -141.58 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7946 -0.8732 0.8022 

10 วนั 0.0751 -0.8028 0.7586 

20 วนั -0.0174 -0.6070 0.6938 

50 วนั 0.5704 -0.1343 0.8386 

100 วนั 0.2082 -0.4538 -0.2485 

200 วนั 0.7592 -0.1612 0.3249 

 

 

08 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 เน้นทาํกาํไรระยะสั �นจากการแกว่งตัว  โดยการ
เข้าซื �อมีแนวรับบริเวณ 1,805-1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และหากราคา
ขยับขึ �นควรแบ่งขายทํากําไรบางส่วนหากราคาทองคําไม่
ผ่านโซน 1,830-1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคาพยายามแกว่งตวัออกด้านข้างเพื�อสร้างฐานราคา ระหว่างวนัหากราคาทองคําไม่หลดุ 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะมี
โอกาสดีดตวัขึ �นตอ่ โดยจะมีแนวต้านบริเวณ 1,830-1,851ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรก กรอบด้านล่างจะอยู่ที� 
1,784 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ระดบัตํ�าสดุของเดือนก.พ.) 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก ผิดหวังตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (5 ก.พ.) เนื�องจากนกัลงทุนผิดหวงักับการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสรัฐที�เพิ�มขึ �นน้อยกว่าคาดในเดือนม.ค.  
ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวัดความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.52% สู่ระดับ 91.0480 เมื�อคืนนี �  
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 105.43 เยน จากระดบั 105.52 เยน, อ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2769 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.2831 ดอลลาร์แคนาดา และเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ดอลลาร์อ่อนคา่สู่ระดบั 0.8995 ฟรังก์ จากระดบั 0.9039 ฟรังก์  ยูโรแข็งค่าเมื�อ
เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2042 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1966 ดอลลาร์, เงินปอนด์แข็งคา่แตะที�ระดบั 1.3728 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3674 ดอลลาร์  

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขขาดดุลการค้าปีที6แล้วสูงสุดรอบ 12 ปีจากพิษโควิด  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขขาดดลุการค้าของสหรัฐพุ่งขึ �น 
17.7% สู่ระดบั 6.787 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2563 ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่ปี 2551 โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ�งเป็น
อปุสรรคตอ่กระแสการค้าทั �งในภาคสินค้าและบริการ   

• (+) การศกึษาเบื �องต้นชี �วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าป้องกันโควิดสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ได้อย่างจํากัด  สํานกัข่าวบีบีซีรายงานว่า การทดสอบเบื �องต้น
ชี �ให้เห็นว่า วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ที�พฒันาโดยบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดนั �น ให้การป้องกนัที�จํากัดในผู้ ป่วยติดเชื �อโควิด-19 
สายพนัธุ์แอฟริกาใต้ที�มีอาการไม่รุนแรงและอาการปานกลาง อย่างไรก็ตาม แอสตร้าเซนเนก้าแสดงความเชื�อมั�นว่าวคัซีนของบริษัทสามารถป้องกนัโควิด-
19 สายพนัธุ์แอฟริกาในผู้ ป่วยที�มีอาการรุนแรงได้ 

• (+) สหรัฐเปิดฉากกดดันจีนประเด็นสิทธิมนุษยชน-สั6นคลอนเสถียรภาพภูมิภาค  สํานักข่าวเกียวโดรายงานว่า นายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐได้กดดนัจีนเกี�ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน และเตือนว่า จีนจะต้องรับผิดชอบต่อการคมุคามเสถียรภาพในภูมิภาค ในระหว่างที�นาย
ลินเคนสนทนาทางโทรศพัท์กบันายหยาง เจียฉือ เจ้าหน้าที�ทตูระดบัสงูของจีน "สหรัฐจะยงัคงยืนหยดัเพื�อสิทธิมนษุยชนและคณุค่าทางประชาธิปไตยต่อไป 
รวมถึงในซินเจียง, ทิเบต และฮ่องกง" นายบลินเคนกล่าวกับนายหยางในระหว่างการสนทนากันทางโทรศพัท์เป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่นายบลินเคนเข้ารับ
ตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเมื�อปลายเดือนที�แล้ว  กระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุว่า นายบลินเคนได้เรียกร้องให้จีนเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการ
ประณามการก่อรัฐประหารของกองทพัเมียนมาเมื�อต้นสัปดาห์นี � ซึ�งได้พลิกผนักระบวนการประชาธิปไตยของเมียนมาที�ดําเนินมาไม่ถึง 10 ปีหลังการ
เปลี�ยนแปลงไปสู่การปกครองของพลเรือน  นายบลินเคนยืนยันว่า สหรัฐจะร่วมงานกับประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วน เพื�อให้จีนรับผิดชอบกับความ
พยายามที�จะคกุคามเสถียรภาพในภมูิภาคอินโด-แปซฟิิกรวมถงึช่องแคบไต้หวนั และทําลายระบบระหวา่งประเทศที�อิงตามกฎหมาย 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 92.38 จุด หวังข้อมูลจ้างงานตํ6าเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (5 ก.พ.) เนื�องจาก
นกัลงทนุมีความเชื�อมั�นเกี�ยวกบัผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ, การเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และความคืบหน้าเกี�ยวกบัวคัซีน
ต้านโรคโควิด-19 แม้ตลาดผิดหวังที�กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.เพิ�มขึ �นน้อยกว่าคาดก็ตาม  ดัชนีเฉลี�ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,148.24 จดุ เพิ�มขึ �น 92.38 จดุ หรือ +0.30%, ดชันี S&P 500 ปิดที� 3,886.83 จดุ เพิ�มขึ �น 15.09 จุด หรือ +0.39% และดชันี 
Nasdaq ปิดที� 13,856.30 จดุ เพิ�มขึ �น 78.55 จดุหรือ +0.57% 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐอนุมัตร่ิางงบประมาณเปิดทางไบเดนผลักดันมาตรการเยียวยา  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้อนมุตัิร่างงบประมาณในวนัศกุร์ 
(5 ก.พ.) ซึ�งจะเปิดทางให้พรรคเดโมแครตสามารถผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนผ่าน
สภาคองเกรสได้โดยไม่ต้องได้รับการสนับสนนุจากพรรครีพบัลิกัน ทั �งนี � การอนุมัติร่างงบประมาณดงักล่าวมีจุดประสงค์เพื�อเป็นแนวทางในการจัดทํา
กฎหมายเยียวยาผลกระทบจากโรคโควดิ-19 โดยร่างงบประมาณดงักล่าวไม่ใช่กฎหมาย และไม่จําเป็นต้องให้ประธานาธิบดีไบเดนลงนาม   

• (+/-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรตํ6ากว่าคาดในเดือนม.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานวา่ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�มขึ �น 49,000 
ตําแหน่งในเดือนม.ค. ตํ�ากว่าที�นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 50,000 ตําแหน่ง  ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดบั 6.3% ในเดือนม.ค. ตํ�ากว่าที�
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทรงตวัที�ระดบั 6.7%  ขณะเดียวกนั ตวัเลขค่าจ้างรายชั�วโมงโดยเฉลี�ยของแรงงาน เพิ�มขึ �น 0.2% เมื�อเทียบกบัปีที�แล้ว  ทั �งนี � 
ตวัเลขคา่จ้างรายชั�วโมงนบัเป็นข้อมลูที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสําคญัเพื�อหาสญัญาณบง่ชี �ภาวะเงินเฟ้อ 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 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 ดลุการค้าเดือนธ.ค.   15.8B 16.4B 

 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   97.6 95.9 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.45M 6.53M 

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

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

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.3% 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนธ.ค.   0.1% 0.1% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    -1.0M 

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

 ทั �งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   775K 779K 

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

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื �องต้น   0.5% 16.0% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจากUoM   80.8 79.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก     ปานกลาง     น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 05 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


