
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818 1,800 1,787 

1,856 1,875 1,896 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตัวลดลง 22.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย  ได้แก่ (1.) การดิ&งลงของโลหะเงิน   หลังจาก Chicago Mercantile 
Exchange (CME) ซึ&งเป็นตลาดซื �อขายสินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาฟิวเจอร์ขนาดใหญ่ที&สุดในโลกประกาศขึ �นอัตราเงินวางหลักประกันอีก 18% ในการซื �อขาย Silver futures เป็น 16,500 
ดอลลาร์/สญัญาจาก 14,000 ดอลลาร์/สญัญา สถานการณ์ดงักล่าวทําให้โลหะเงินดิ&งลงกว่า -8% จากราคาปิดวนัจนัทร์และดิ&งลงมากถึง -11% จาก High ในรอบ 8 ปีที&โลหะเงินขึ �นไปทดสอบใน
วนัจนัทร์จนกระตุ้นแรงขายในตลาดทองคําตามออกมา  (2.) การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์  จากการคาดการณ์ที&ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตัวขึ �นเร็วกว่ายโุรป หลังความคืบหน้าในการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ รวมทั �งความคืบหน้าในการฉีดวคัซีน COVID-19 ในสหรัฐ สวนทางกบัความล่าช้าในการฉีดวคัซีน COVID-19 ในยโุรป และการชะลอตวัของเศรษฐกิจยโุรป  และ 
(3.)ความคืบหน้าเกี&ยวกบัวคัซีนต้าน COVID-19 หลงัจาก The Lancet รายงานว่า วคัซีน Sputnik V ของรัสเซียมีประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกนัไวรัส COVID-19  ปัจจยัที&กล่าวมากดดนัให้
เกิดแรงเทขายในตลาดทองคํา  จนกดดันให้ราคาทองคําร่วงลงแรงกว่า 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จนแตะระดับตํ&าสุดบริเวณ 1,829.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สําหรับวันนี �ติดตามการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยคาดกนง. ยงัคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายที& 0.50% ตามเดิม  รวมถึงติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน
เดือนม.ค. จาก ADP และ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการจากมาร์กิตและ ISM  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1864.00 1829.61 1860.40 1837.90 -22.50 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,850.26 26.35 90.57 

MA 50 Days 1,857.90 25.42 90.49 

MA 200 Days 1,852.57 22.97 93.91 

RSI 9 Days 42.83 56.47 65.25 

RSI 14 Days 44.47 56.19 59.17 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,157.50 0.00 

ishare 21,067.85 +1,766.16 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8097 -0.8077 -0.1547 

10 วนั 0.0017 -0.0092 0.2543 

20 วนั 0.5150 -0.6909 0.7414 

50 วนั 0.7741 0.1661 0.8366 

100 วนั 0.3877 -0.4442 -0.2716 

200 วนั 0.8099 -0.0586 0.3942 

 

 

03 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 นักลงทุนสามารถปิดสถานะทาํกําไรหากราคา
ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื+อ
รอเข้าซื -อใหม่บริเวณแนวรับ แต่หากราคาปรับลงแรงหลุด
แนวรับบริเวณ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนควรปรับ
ลดการถือสถานะซื -อลง 

 

ในระยะสั �นราคาเคลื&อนไหวในลกัษณะ Sideway โดยหากไม่สามารถทะลแุนวต้าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ 
อาจยอ่ตวัลงไปบริเวณแนวรับ 1,821-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยหากราคาหลดุแนวรับดงักลา่ว จะเห็นแรงขายทางเทคนิค
ออกมาประเมินแนวรับถดัไปที& 1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (-) ไฟเซอร์ยันสามารถส่งมอบวัคซนี 200 ล้านโดสให้รัฐบาลสหรัฐในเดือนพ.ค.  บริษัทไฟเซอร์ อิงค์เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะทําการส่งมอบ
วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลสหรัฐจํานวน 200 ล้านโดสภายในเดือนพ.ค. เร็วกว่าที&คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าจะส่งมอบในเดือนก.ค.  
นอกจากนี � ไฟเซอร์ระบวุ่า บริษัทสามารถส่งมอบวคัซนีจํานวน 2 พนัล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆทั&วโลกภายในปีนี � 

• (-) "เม่า" กระเจิง ปั+ นราคาโลหะเงินไม่สําเร็จ หลังเจอ CME ขึ -นมาร์จิ -นสวน  ราคาโลหะเงินดิ&งลงกว่า 7% ในวันนี � หลังจาก Chicago 
Mercantile Exchange (CME) ซึ&งเป็นตลาดซื �อขายสินค้าโภคภณัฑ์และสญัญาฟิวเจอร์ขนาดใหญ่ที&สดุในโลก ประกาศขึ �นอตัรา maintenance 
margin เพื&อสกดัการปั&นราคาของกลุ่มนกัลงทนุรายย่อยในตลาด  ณ เวลา 21.54 น.ตามเวลาไทย สญัญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค.ร่วงลง 2.18 
ดอลลาร์ หรือ 7.44% สู่ระดบั 27.23 ดอลลาร์/ออนซ์ 

• (-) วัคซีน Sputnik V ของรัสเซียมีประสิทธิภาพ 91.6% ป้องกันไวรัสโควิด-19  The Lancet ซึ&งเป็นวารสารทางการแพทย์ รายงานว่า วคัซีน 
Sputnik V ของรัสเซยีมีประสิทธิภาพ 91.6% ในการป้องกนัไวรัสโควิด-19  สถาบนักามาเลยาของรัสเซียเป็นผู้พฒันาวคัซีนดงักล่าว โดยได้ทําการ
ทดลองในระยะที& 3 ต่ออาสาสมคัรจํานวน 19,866 ราย ซึ&งพบว่ามีผู้ ติดเชื �อโควิด-19 จํานวน 16 รายในกลุ่มที&ได้รับวคัซีน ส่วนในกลุ่มที&ได้รับวคัซีน
หลอก ปรากฎว่ามีผู้ ติดเชื �อ 62 ราย 

• (-) ยูโรสแตทเผยเศรษฐกิจยูโรโซนหดตัว 0.7% ใน Q4/63  สํานกังานสถิติแห่งสหภาพยโุรป (ยโูรสแตท) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจยโูรโซนหดตัว 
0.7% ในไตรมาส 4/2563 โดยได้รับผลกระทบจากการที&รัฐบาลหลายประเทศในยโุรปใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื&อควบคมุการแพร่ระบาดรอบ 2 ของ
ไวรัสโควิด-19  ก่อนหน้านี � เศรษฐกิจยโูรโซนขยายตวั 12.4% ในไตรมาส 3 ซึ&งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวติัการณ์ และสงูกว่าตวัเลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ที&ระดบั 9.4% หลงัจากหดตวั 11.8% ในไตรมาส 2 

• (-) ดอลล์แข็งเทยีบสกุลเงนิหลัก รับคาดการณ์ศก.สหรัฐฟื-นตัวเร็วกว่ายุโรป  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื&อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขาย
ที&ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื&อคืนนี � (2 ก.พ.) โดยได้ปัจจยับวกจากการคาดการณ์ที&ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตวัขึ �นเร็วกว่ายโุรป หลงัเผชิญการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดัชนีดอลลาร์ ซึ&งเป็นดัชนีวดัความเคลื&อนไหวของดอลลาร์เมื&อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ&มขึ �น 
0.24% แตะ 91.2011 เมื&อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื&อเทียบกบัเงินเยน ที&ระดบั 105.08 เยน จากระดบั 104.94 เยน และแข็งค่าเมื&อเทียบกบัฟ
รังก์สวิส ที&ระดบั 0.8986 ฟรังก์ จากระดบั 0.8968 ฟรังก์ แต่เมื&อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที&ระดบั 1.2805 ดอลลาร์
แคนาดา จากระดบั 1.2843 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนค่าเมื&อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที&ระดบั 1.2020 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2065 ดอลลาร์ ขณะที&
เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3653 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3670 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที&ระดบั 0.7590 ดอลลาร์สหรัฐ 
จากระดบั 0.7640 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดตัว นักลงทุนจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ �นในวันนี � 
ขณะที&นักลงทุนจับตาความคืบหน้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ  ณ เวลา 00.50 น.ตามเวลาไทย อัตราผลตอบแทนพันธบตัร
รัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.10% ขณะที&อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอาย ุ30 ปี ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 1.874%  ราคาพนัธบตัร และ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทิศทางตรงกนัข้ามกนั 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 475.57 จุด รับความหวังสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นติดต่อกนัเป็นวนัที&
สองในวันนี � (2 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากความหวังที&ว่ารัฐบาลสหรัฐจะผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จนเป็นผลสําเร็จ นอกจากนี � 
ตลาดยงัได้ปัจจยับวกจากการพุ่งขึ �นของหุ้นอลัฟาเบทและหุ้นแอมะซอน รวมทั �งรายงานที&ว่า จํานวนผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ในสหรัฐปรับตวั
ลดลงติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ที& 3  ดชันีเฉลี&ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที& 30,687.48 จดุ เพิ&มขึ �น 475.57 จดุ หรือ +1.57% ขณะที&ดชันี S&P 500 ปิดที& 
3,826.31 จดุ เพิ&มขึ �น 52.45 จดุ หรือ +1.39% และดชันี Nasdaq ปิดที& 13,612.78 จดุ เพิ&มขึ �น 209.38 จดุ หรือ +1.56% 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

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  51.9** 50.1 

วนัพธุที& 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  52.0** 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 

 
 

 

 

 


