
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,821 1,805 1,784 

1,851 1,875 1,890 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 7.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยระหว่างวนัราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อที�แข็งแกร่ง  หลงัจากรายงานที�เทสลายื�นต่อก.ล.ต.สหรัฐ  มีการระบไุว้ว่า 
เทสลาได้ปรับปรุงนโยบายการลงทนุในเดือนมกราคม 2021เพื�อให้มีความยืดหยุน่มากขึ �นในการกระจายการลงทนุ  และเพิ�มผลตอบแทนจากเงินสด  โดยเทสลาอาจนําเงินสดสว่นหนึ�งไปลงทนุใน
สินทรัพย์ทางเลือกบางอยา่ง  เช่น  สินทรัพย์ดิจิทัล  ทองคําแท่ง  กองทุน ETF ทองคํา  และทรัพย์สินอื�นๆในอนาคต  รายงานดังกล่าวนอกจากจะสร้างมมุมองเชิงบวกต่อบิตคอยน์  ยงัส่งผล
กระตุ้นแรงซื �อทองคําในหมูน่กัลงทนีุกด้วย  นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วยป้องกนัความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน  จากการ
คาดการณ์ว่าการเร่งผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหมข่องสหรัฐมลูค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จะกระตุ้นเงินเฟ้อ  ขณะที�มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนานใหญ่ และการผ่อน
คลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)จะเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงในที�สุด  ปัจจัยที�กล่าวมาหนุนให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์บริเวณ 
1,848.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�จะมีแรงขายทํากําไรสลบัออกมา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -4.09 ตนัสู่ระดบั 1,148.34 ตนั  สําหรับวนันี �  แนะนําติดตามการเปิดเผยดัชนีราคา
ผู้บริโภค (CPI)และสต็อกสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งของสหรัฐ  พร้อมจบัตาสญัญาณการดําเนินนโยบายการเงินในอนาคตของเฟด  จากถ้อยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล์  ประธาน เฟดซึ�งมี
กําหนดจะแถลงในเวลาตี 2 ของคืนวนันี �  ผ่านการสมัมนาออนไลน์ในการประชมุ Economic Club of New York 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1848.47 1827.90 1830.30 1838.10 7.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,833.27 27.10 90.88 

MA 50 Days 1,859.64 25.79 90.43 

MA 200 Days 1,855.71 23.27 93.69 

RSI 9 Days 48.37 57.86 45.19 

RSI 14 Days 47.03 56.94 47.87 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,148.34 -4.09 

ishare 19,808.07 -556.20 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8772 0.4570 0.8313 

10 วนั 0.3721 -0.5297 0.7076 

20 วนั -0.0614 -0.5261 0.7168 

50 วนั 0.4103 -0.3259 0.8121 

100 วนั 0.1650 -0.4648 -0.2382 

200 วนั 0.7239 -0.2174 0.2675 

 

 

10 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 เน้นเก็งกําไรในกรอบจากการแกว่งตัว หาก
ราคายังไม่ผ่านโซน 1,848-1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ์ รอเปิด
สถานะซื ,อในบริเวณ 1,827-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัด
ขาดทุนหากหลุด 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เพื6อไปรอ
พจิารณาแนวรับถัดไป 

 

หากราคาทองคําไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือ 1,848-1,851 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทําให้มีแนวโน้มออ่นตวัลงสูบ่ริเวณ 1,827-1,821 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อยา่งไรก็ตามในโซน 1,851-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาผ่านไม่ได้การเคลื�อนไหวในระยะสั �นจะมี
รูปแบบ Sideway ที�ชดัเจนขึ �น และราคาอาจออ่นตวัลงทดสอบกรอบแนวรับด้านลา่งอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 9.93 จุด นลท.ขายทํากําไรหลังตลาดพุ่งแรง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (9 ก.พ.) เนื�องจากนกัลงทนุเท
ขายทํากําไรหลงัจากตลาดพุ่งขึ �นติดต่อกนัหลายวนัก่อนหน้านี � โดยหุ้นกลุ่มพลงังานร่วงลงหนักสุด ขณะที�นกัลงทุนยงัคงจับตาความคืบหน้าในการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั �งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,375.83 จุด ลดลง 9.93 จุด 
หรือ -0.03% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,911.23 จดุ ลดลง 4.36 จดุ หรือ -0.11% และดชันี Nasdaq ปิดที� 14,007.70 จดุ เพิ�มขึ �น 20.06 จดุ หรือ +0.14% 

• (+) วุฒิสภาสหรัฐเริ6มกระบวนการไต่สวนถอดถอน "ทรัมป์" วันนี ,  วุฒิสภาสหรัฐเริ�มกระบวนการไต่สวนเพื�อถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ในวนันี � ในข้อหายยุงปลกุปั�นให้กลุ่มผู้สนบัสนนุของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื�อวนัที� 6 ม.ค. เพื�อขดัขวางกระบวนการประกาศรับรองชยัชนะ
ของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั �งประธานาธิบดี  อดีตปธน.ทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที�ถูกยื�นถอดถอนถึง 2 ครั �ง และเป็นประธานาธิบดีคน
แรกที�ถกูยื�นถอดถอนหลงัจากพ้นจากตําแหน่ง  หากวฒุิสภาสหรัฐมีมติว่าอดีตปธน.ทรัมป์มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหา ก็จะส่งผลให้เขาไม่สามารถลง
สมคัรรับเลือกตั �งประธานาธิบดีอีกตอ่ไป 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงนิหลัก ตามทศิทางบอนด์ยีลด์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (9 ก.พ.) โดยดอลลาร์ปรับตวัตามอัตราผลตอบแทนพันธบตัรสหรัฐที�อ่อนตวัลงเมื�อคืนนี � ขณะที�นักลงทุนยังคงจับตาความ
คืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ รวมทั �งอตัราเงินเฟ้อของสหรัฐซึ�งมีกําหนดเปิดเผยในสปัดาห์นี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุ ลดลง 0.54% สู่ระดบั 90.4427 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 
104.54 เยน จากระดบั 105.22 เยน และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิสที�ระดบั 0.8918 ฟรังก์ จากระดบั 0.8986 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อน
ค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2695 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2741 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�
ระดบั 1.2117 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2055 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 1.3811 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3742 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7737 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7703 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) "ไบเดน" เปิดทาํเนียบขาวเชิญผู้บริหารภาคเอกชนหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะพบปะกบัผู้บริหารของบริษัทเจ
พีมอร์แกน เชส, วอลมาร์ท, แก็ป อิงค์ และโลวส์ที�ทําเนียบขาวในวนันี �  นอกจากนี � นางคามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ และนางเจเน็ต เยลเลน 
รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ จะเข้าร่วมในการประชมุดงักล่าวเช่นกนั โดยที�ประชมุจะหารือกนัเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของป
ธน.ไบเดนเพื�อเยียวยาชาวสหรัฐและภาคธุรกิจที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 หรือที�เรียกวา่ American Rescue Plan 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเพิ6มขึ ,นสู่ระดับ 6.65 ล้านตําแหน่งในเดือนธ.ค.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผล
สํารวจการเปิดรับสมัครงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตวัเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ�งเป็นมาตรวดัอุปสงค์ในตลาดแรงงาน 
เพิ�มขึ �นสู่ระดบั 6.65 ล้านตําแหน่งในเดือนธ.ค. จาก 6.572 ล้านตําแหน่งในเดือนพ.ย. 

• (-) นายกฯกรีซประกาศล็อกดาวน์เอเธนส์ หวังควบคุมโควิดระบาด  นายไคเรียคอส มิตโซเทคิส นายกรัฐมนตรีกรีซ ประกาศล็อกดาวน์กรุงเอเธนส์ 
ซึ�งเป็นเมืองหลวงของประเทศ รวมทั �งเขตปริมณฑล เพื�อควบคมุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  การใช้มาตรการล็อกดาวน์ดงักล่าว ส่งผลให้มีการปิด
ร้านค้าและโรงเรียนในกรุงเอเธนส์ตั �งแตว่นัที� 11 ก.พ.จนถงึสิ �นเดือนนี � 

• (+/-) ผู้เชี6ยวชาญ WHO คาดไวรัสโควิด-19 กลายพันธ์ุจากสัตว์ก่อนติดต่อมนุษย์  คณะนกัวิทยาศาสตร์ซึ�งประกอบด้วยผู้ เชี�ยวชาญจากชาติต่างๆ 
นําโดยองค์การอนามยัโลก (WHO) ระบุในวนันี �ว่า การค้นหาจุดเริ�มต้นของไวรัสโควิด-19 ยงัคงเป็นงานที�จะต้องทําต่อไป โดยผู้ เชี�ยวชาญจะทําการวิจยั
ต่อไปว่าไวรัสดงักล่าวมีการแพร่ระบาดในสัตว์ก่อนที�จะมีการติดต่อสู่มนุษย์หรือไม่  ทั �งนี � ผู้ เชี�ยวชาญดงักล่าวได้เข้าไปในเมืองอู่ฮั�นของจีน ซึ�งมีการ
รายงานพบการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นครั �งแรก เพื�อหาต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสดงักล่าว โดยได้มีการเข้าตรวจโรงพยาบาล ห้องปฏิบตัิการ
ทางวทิยาศาสตร์ และตลาดสดหลายแหง่ ขณะที�มีการสมัภาษณ์ผู้ ป่วยรายแรกๆจากโรคโควิด-19  ทางด้านนพ.ปีเตอร์ เบน เอ็มบาเรค ซึ�งเป็นหวัหน้าทีม
ผู้ เชี�ยวชาญดงักล่าว ระบวุา่ เส้นทางที�เป็นไปได้มากที�สดุสําหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 คือ ไวรัสมีการกลายพนัธู์จากสตัว์ที�เป็นพาหะ ก่อนที�จะ
มีการตดิตอ่มายงัมนษุย์  คํากล่าวของนพ.เอ็มบาเรคถือเป็นการปฏิเสธแนวคดิที�วา่ เชื �อไวรัสโควิด-19 ได้หลุดออกมาจากห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์
ในเมืองอู่ฮั�นโดยไม่ได้ตั �งใจ 
 

 
                         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.   0.0%** 0.9% 

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

วนัองัคารที� 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการค้าเดือนธ.ค.  16.1B** 16.4B 

 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  95.0** 95.9 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  6.65M** 6.53M 

วนัพธุที� 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.  -0.3%** 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 

 
 

 

 

 

 

 

 


