
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,833 1,818 1,800 

1,875 1,896 1,913 

สรุป  ราคาทองคาํวนัศุกรที์�ผ่านมาปิดปรบัตัวเพิ�มขึ �น �.!" ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองคาํไดร้บัแรงหนุนจากการพุ่งขึ �นของโลหะเงิน  ทั�งนี �  โลหะเงินพุ่งขึ �นเป็นวันที� 2 ติดต่อกันในวันศุกร ์ หลัง 
WallStreetBets บอรด์ยอ่ยใน Reddit เรียกรอ้งใหน้กัลงทนุรายย่อยเขา้ซื �อราคาโลหะเงิน เพื�อผลกัดันราคาใหส้งูขึ �น  โดยพุง่เป้ากดดันใหบ้รรดา Bullion banks ที�มกัจะถือสถานะขาย(short position)ตอ้ง
เรง่รีบปิดสถานะดว้ยการซื �อคืนเพื�อตดัขาดทนุหลงัจากราคาปรบัตวัสงูขึ �น(short squeeze) สถานการณด์งักลา่วหนุนราคาโลหะเงินใหพุ้ง่ขึ �นเกือบ +6% ในสปัดาหที์�ผ่านมาจนกระตุน้ราคาทองคาํใหพุ้ง่ขึ �น
ตาม  นอกจากนี�ราคาทองคาํยงัไดร้บัแรงหนนุเพิ�มหลงั J&J เปิดเผยว่า วคัซีนของบริษัทโดสเดียวมีประสิทธิภาพ 72%ในการป้องกัน COVID-19 ในสหรฐั แต่มีประสิทธิภาพตํ�ากว่า 66% ในการทดลองที�
ประเทศอื�นๆทั�วโลกซึ�งสรา้งความผิดหวงัใหแ้ก่นกัลงทนุจนกระตุน้แรงซื �อทองคาํเพิ�มเติม  ส่งผลใหร้าคาทองคาํทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ  1,875.50 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที�ราคาทองคาํจะเผชิญ
กับแรงขายทาํกาํไร  ประกอบกับดัชนีดอลลารแ์ข็งค่าขึ �น  หลงันักลงทุนเขา้ซื �อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภัย หลงัตลาดหุน้สหรฐัดิ�งลงอย่างหนักทั�งจากความวิตกเกี�ยวกับประสิทธิภาพวคัซีนต้าน 
COVID-19 ของ J&J และจากภาวะผันผวนในตลาดที�เกิดจากการปั�นราคาหุน้ของนักลงทุนรายย่อย  ซึ�งการแข็งค่าของดอลลารย์งัคงเป็นอุปสรรคหลกัสาํหรบัการปรบัตัวขึ �นของราคาทองคาํ  นั�นทาํให้
ราคาทองในสปัดาห์ที�ผ่านมาปิดปรบัตัวลดลง  -0.44% และปิดตลาดในเดือนม.ค.ดว้ยการปรบัตัวลง -2.7% ซึ�งเป็นการปิดตลาดในเดือนม.ค.ในแดนลบเป็นปีแรกในรอบ 8 ปี และปรบัตัวลงมากสุด
นบัตั�งแต่ม.ค.ปี 2011  ดา้นกองทุน  SPDR ถือครองทองคาํลดลง -4.66 ตนั  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตจากมารกิ์ตและ ISM  รวมถึงขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้งของสหรฐั
ของสหรฐั 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1875.50 1839.50 1842.30 1846.69 4.39 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,852.67 26.00 90.40 

MA 50 Days 1,856.44 25.27 90.53 

MA 200 Days 1,851.22 22.85 93.99 

RSI 9 Days 47.79 75.56 54.68 

RSI 14 Days 47.43 68.79 52.05 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,164.79 -4.66 

ishare 18,722.33 +1,070.56 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.4317 0.3647 0.6301 

10 วนั 0.1497 0.6420 0.3833 

20 วนั 0.8387 -0.8251 0.8349 

50 วนั 0.8739 0.2730 0.8001 

100 วนั 0.4986 -0.4491 -0.2755 

200 วนั 0.8361 -0.0227 0.4293 

 

 

01 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 แนะนําซ ือขายทาํกาํไรระยะสันจากการแกว่ง
ตัว  โด ยร อ ซือ ใน โซ น แ น วร ับ  �,833-1,818 ด อ ล ล าร ์ต่อ
ออนซ ์และบร ิเวณแนวต้านโซน �,867-1,875 ดอลลารต์ ่อ
ออนซ ์หากราคาทองคาํไม่สามารยืนเหนือโซนดังกล่าวได้
แนะนาํแบ่งทองคาํออกขายเพ ื1อทาํกาํไร  

 

หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที� h,867-1,ijk ดอลลารต์่อออนซ ์อีกครั�งแต่ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ�งนักลงทนุยงัคงตอ้ง
ระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื�องจากช่วงที�ผ่านมาเมื�อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน และราคา
ทองคาํปรบัตวัขึ �นคอ่นขา้งจาํกดั ซึ�งประเมินแนวรบัระยะสั�นในโซน h,833-1,ihi ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 



 

 

 (+) "จอหน์สัน" เผยวัคซ ีนโควิดมีประสิทธ ิภาพ :;% ในสหรัฐ แต่ลดลงในภูมิภาคอ ื1น   บริษัทจอหน์สัน แอนด ์จอหน์สัน (J&J) เปิดเผยผลการ
ทดลองวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-h" ของบรษัิท พบว่า มีประสิทธิภาพ jm% ในการปอ้งกนัไวรสัโควดิ-h" ในสหรฐั แตมี่ประสิทธิภาพลดนอ้ยลงในภมูิภาคอื�น  
ทั�งนี � J&J ระบุว่า ผลการทดลองวคัซีนในระยะที� ! กบัอาสาสมคัรจาํนวนมากกว่า �!,nnn คน พบวา่ อาสาสมคัรจาํนวน �oi คนมีการติดเชื �อไวรสัโควิด-
h" ขณะที�บางคนติดเชื �อ B.h.!kh ซึ�งเป็นไวรสัโควิด-h" สายพนัธุแ์อฟริกาใต ้ ผลการทดลองพบว่า วคัซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพโดยรวม oo% โดยมี
ประสิทธิภาพ jm% ในสหรฐั, oo% ในลาตนิอเมรกิา และ kj% ในแอฟรกิาใต ้หลงัจากมีการฉีดวคัซีนเป็นเวลา � สปัดาห ์  

 (+) ผลสํารวจม.มิช ิแกนชีความเช ื1อมั1นผู้บร ิโภคสหรัฐปร ับตัวลงในเดือนม.ค.  ผลสาํรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดชันีความเชื�อมั�นของ
ผูบ้รโิภคสหรฐัปรบัตวัลงสู่ระดบั j".n ในเดือนม.ค. ต ํ�ากวา่ที�นกัวเิคราะหค์าดการณที์�ระดบั j".m จากระดบั in.j ในเดือนธ.ค. 

 (+) สหร ัฐเผยดัชนีการทาํสัญญาขายบ้านท ี1รอปิดการขายลดลงเป็นเดือนท ี1 C  สมาคมนายหนา้อสงัหารมิทรพัยแ์ห่งชาติของสหรฐั (NAR) เปิดเผย
ว่า ดชันีการทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขาย (pending home sales) ลดลง n.!% ในเดือนธ.ค. เมื�อเทียบรายเดือน ขณะที�นกัวิเคราะหค์าดว่าลดลง 
0.1% 

 (-) ดอลล ์แข ็งค่า ร ับแรงซ ือสกุลเงินปลอดภัยหลังตลาดหุ้นทรุดหนัก   ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปรวิรรตเงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (m" ม.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุพากนัเขา้ซื �อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงัจากตลาดหุน้สหรฐัร่วงลงอย่างหนัก
จากความวิตกเกี�ยวกบัประสิทธิภาพวคัซีนโควดิ-h" ของบรษัิทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) และการปั�นหุน้ GameStop ซึ�งเป็นรา้นจาํหน่ายวดีิโอเกม
ชื�อดงัในสหรฐั  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั o สกุลในตะกรา้เงิน เพิ�มขึ �น n.h!% แตะที� "n.kinn 
เมื�อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั hn�.j! เยน จากระดบั hn�.m! เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรงักส์วสิ ที�ระดบั n.i"nk ฟรงัก ์
จากระดบั n.iijj ฟรงัก ์นอกจากนี� ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที�ระดบั h.minm ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั h.mj"k ดอลลาร์
แคนาดา  ยโูรแข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที�ระดบั h.mh!m ดอลลาร ์จากระดบั h.mh!h ดอลลาร,์ เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที�ระดบั h.!jn! ดอลลาร ์
จากระดบั h.!j�n ดอลลาร ์ 

 (-) ดาวโจนสปิ์ดร ่วง D;E.:C จุด วิตกวัคซ ีนจอหน์สัน,ปั1 นหุ้น GameStop ฉุดตลาด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงกวา่ onn จดุเมื�อคืนนี� 
(m" ม.ค.) และรว่งลงมากที�สุดในรอบสปัดาหนี์�นบัตั�งแตเ่ดือนต.ค. mko! โดยตลาดถกูกดดนัจากรายงานผลการทดลองประสิทธิภาพวคัซีนตา้นโรคโควดิ-
h" ที�น่าผิดหวงัจากบริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (J&J) และภาวะผนัผวนในตลาดที�เกิดจากการปั� นหุน้ GameStop ซึ�งเป็นหุน้รา้นจาํหน่ายวิดีโอเกม
ชื�อดงัในสหรฐั  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที� m","im.om จุด ร่วงลง omn.j� จุด หรือ -2.03%, ดชันี S&P knn ปิดที� !,jh�.m� จุด ร่วงลง j!.h� 
จดุ หรือ -h."!% และดชันี Nasdaq ปิดที� h!,njn.o" จดุ รว่งลง moo.�o จดุ หรือ -2.00% 

 (-) สหร ัฐเผยดัชนี PCE พ ืนฐานเพ ิ1มข ึน E.S% ในเดอืนธ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาการใชจ่้ายเพื�อการบริโภคส่วนบคุคล (PCE) 
พื �นฐาน ซึ�งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน และเป็นมาตรวดัอตัราเงินเฟ้อที�ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ใหค้วามสาํคญั เพิ�มขึ �น n.!% ในเดือนธ.ค. 
หลงัจากทรงตวัในเดือนพ.ย.   

 (-) สหร ัฐเผยการใช้จ่ายผู้บร ิโภคลดลงเดือนท ี1 ; ในธ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า การใชจ่้ายส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคสหรฐัลดลง n.m% ใน
เดือนธ.ค. ซึ�งเป็นการปรบัตวัลงเป็นเดือนที� m หลงัจากดิ�งลง n.j% ในเดือนพ.ย.  นกัวเิคราะหค์าดการณก่์อนหนา้นี�ว่าการใชจ่้ายลดลง n.�% ในเดือนธ.ค. 

 (-) โควิดฉุดความต้องการทองรูปพรรณลดลงในปี ;TDS แต่หนุนการลงทุน เพ ิ1ม   สภาทองคาํโลก (WGC) เปิดเผยในรายงานว่า ความตอ้งการ
ทองคาํทั�วโลกลดลงอย่างมากในปี mko! เนื�องจากผลกระทบของโควดิ-h"  รายงานระบวุ่า ความตอ้งการทองคาํทั�วโลกในปีที�แลว้ ลดลง h�% เมื�อเทียบ
กบัปีก่อนหนา้ ลงมาอยู่ที� !,jk".o ตนั ซึ�งเป็นระดบัต ํ�าที�สุดนบัตั�งแต่ปี mkkm  ความตอ้งการทองรูปพรรณร่วงลง !�% มาอยู่ที� h,�hh.o ตนัในปี mko! ซึ�ง
เป็นระดบัต ํ�าสุดเป็นประวตัิการณ์ อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันขา้ม ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที�เพิ�มสูงขึ �นท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-h" 
ส่งผลใหค้วามตอ้งการทองคาํเพื�อการลงทุนพุ่งสูงขึ �น  รายงานแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทนุในทองคาํพุ่งขึ �น �n% สู่ระดบั h,jj!.m ตนัในปี mko! โดยการ
ลงทนุในกองทนุ ETF ทองคาํ แตะที� ijj.h ตนั ขณะที�ความตอ้งการทองคาํแท่งและเหรียญทองคาํเพิ�มขึ �น !% แตะที� i"o.h ตนั  WGC ระบุดว้ยว่า ในปี 
mko! อปุทานทองคาํลดลง �% มาอยู่ที� �,o!! ตนั 

                          ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทรที์� 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   52.6 53.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.0 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.7 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   52.9 52.9 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.1 59.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   60.0 60.7 

 22.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   0.8% 0.9% 

วนัองัคารที� 2 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.0 50.1 

วนัพธุที� 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �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 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   46.8 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   45.0 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   38.8 38.8 

 20.15 น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   50K -123K 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   57.5 57.5 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.7 57.2 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    -9.9M 

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

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   850K 847K 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื �องตน้   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องตน้   3.6% -6.6% 

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

วนัศกุรที์� 5 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   55K -140K 

 20.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนม.ค.   6.7% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 29  มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


