
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,784 1,764 1,737 

1,818 1,844 1,860 

สรุป ราคาทองคาํวานนี �ปิดปรบัตวัลดลง 39.90  ดอลลารต์่อออนซ ์ หลงัจากขึ �นไปทดสอบระดบัสงูสดุระหว่างวนับรเิวณณ 1,834.77 ดอลลารต์่อออนซ ์ อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคาํไมส่ามารถรกัษา
ช่วงบวกไวไ้ด ้ พรอ้มกบัดิ4งลงแรงหลงัจากนั�นโดยไดร้บัแรงกดดนัหลักมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร ์ หลงัการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐัที4ดีเกินคาดในช่วงสปัดาหนี์ � นบัตั�งแต่ ADP 
Non-farm ซึ4งสะทอ้นบรษัิทสหรฐัจา้งงานเพิ4ม  ขณะที4 PMI ภาคบรกิารเดือนม.ค.จากทั�งมารกิ์ตและISMออกมาแข็งแกรง่เช่นกนั  จนกระทั4งวานนี �กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูยื้4นขอ
สวสัดิการว่างงานครั�งแรกลดลงเกินคาดสูร่ะดบั 779,000 รายในสปัดาหที์4แลว้ ซึ4งเป็นระดบัตํ4าสดุนบัตั�งแต่สปัดาหที์4สิ �นสดุวนัที4 28 พ.ย.2020  ส่วนคาํสั4งซื �อภาคโรงงานของสหรฐัเพิ4มขึ �น L.L% ใน
เดือนธ.ค. ซึ4งสูงกว่าที4นักวิเคราะหค์าดว่าเพิ4มขึ �น O.P% เช่นกนั  นอกจากนี � ราคาทองคาํยงัไดร้บัแรงกดดันเพิ4ม  จากอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุLO ปีที4ดีดตัวขึ �นเหนือระดับ 
L.LQ% จนกดดันทองคาํในฐานะสินทรพัยที์4ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ยอีกดว้ย  ปัจจัยที4กล่าวมากดดันใหร้าคาทองคาํรว่งลงแรงจนหลุด L,ROO ดอลลารต์่อออนซซ์ึ4งเป็นแนวรบั
จิตวิทยา  นั4นจึงกระตุน้แรงขายตามทางเทคนิค(Sell Stop)ตามส่งผลใหร้าคาทองคาํดิ4งลงแรงสู่ระดับตํ4าสุดบรเิวณ 1,784.96 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองเพิ4มขึ �น +\.]Q 
ตนั  สาํหรบัวนันี �  แนะนาํนกัลงทนุจบัตาความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของสหรฐั  รวมทั�งการเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตร  อตัราการว่างงงาน  และรายไดเ้ฉลี4ยต่อ
ชั4วโมงแรงงานของสหรฐัในวนันี � เพื4อใชชี้ �นาํทิศทางราคาทองคาํ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1834.77 1784.96 1833.60 1793.70 -39.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,835.97 26.46 90.85 

MA 50 Days 1,857.63 25.55 90.48 

MA 200 Days 1,853.56 23.08 93.83 

RSI 9 Days 28.46 50.52 73.58 

RSI 14 Days 34.33 51.78 65.39 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,159.84 2.34 

ishare 20,505.85 -313.51 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7398 -0.7563 0.7746 

10 วนั 0.0644 -0.7689 0.7741 

20 วนั 0.0775 -0.5011 0.6331 

50 วนั 0.6591 -0.0251 0.8484 

100 วนั 0.2701 -0.4409 -0.2523 

200 วนั 0.7777 -0.1233 0.3514 

 

 

05 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 ราคาอยู่ในช่วงการพักฐาน โดยเน้นการเก็ง

กาํไรระยะสั�น  หากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน
แ ร ก บ ร ิเ วณ  1,811-1,818 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ได้ร าค ามี
โอ กาส ข ยับ ล งเพ ื0อ ท ด ส อ บ แ น วร ับ บ ร ิเวณ 1,784-1,764 
ดอลลารต์ ่อออนซ  ์

 

ราคาทองคาํพยายามสรา้งฐานและพยายามทรงตวั  หลงัจากวานนี�ราคาทิ �งตัวลงแรง ทั�งนี � หากราคายืนเหนือโซน 1,784
ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจทาํใหเ้ห็นการดีดตัวขึ �นเพื4อพยายามทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,811-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่
หากยงัไมส่ามารถขึ �นไปยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจเห็นการยอ่ตวัของราคาลงเพื4อสรา้งฐานราคาอีกครั�ง 
 



 

 

 (-) ดอลลารด์ ีดตัวทาํนิวไฮ 2 เดือนเท ียบยโูร,เยน ขานร ับตัวเลขเศรษฐกิจแกร ่ง ดอลลารด์ีดตวัแตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนเทียบยโูร
และเยน ขานรบัตวัเลขเศรษฐกิจที4แข็งแกรง่ของสหรฐั ณ เวลา 23.50 น.ตามเวลาไทย ดอลลารแ์ข็งค่า 0.4% สูร่ะดบั 105.43 เยน ขณะที4ยโูร
ปรบัตัวลง 0.11% สู่ระดับ 126.21 เยน และร่วงลง 0.5% สู่ระดบั 1.197 ดอลลาร ์ส่วนดัชนีดอลลาร ์ซึ4งเป็นดัชนีวดัความเคลื4อนไหวของ
ดอลลารเ์มื4อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน บวก 0.35% สู่ระดบั 91.49 กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื4นขอสวสัดิการ
ว่างงานครั�งแรกอยู่ที4ระดับ 779,000 รายในสปัดาหที์4แลว้ ซึ4งเป็นระดับตํ4าสุดนับตั�งแต่สปัดาหที์4สิ �นสุดวันที4 28 พ.ย.2563 และตํ4ากว่าที4
นกัวิเคราะหค์าดการณที์4ระดบั 830,000 ราย จากระดบั 812,000 รายที4มีการรายงานในสปัดาหก์่อนหนา้นี � นอกจากนี � จาํนวนชาวอเมรกินัที4
ยงัคงขอรบัสวสัดิการว่างงานต่อเนื4องลดลง 193,000 ราย สูร่ะดบั 4.6 ลา้นราย หลงัจากที4พุ่งแตะระดบั 24.9 ลา้นรายในช่วงตน้เดือนพ.ค.
2563 โดยไดร้บัผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน ์ซึ4งทาํใหม้ีการปิดเศรษฐกิจ และปลดพนกังานจาํนวนมาก ดอลลารย์งัไดปั้จจยับวกจาก
ความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐั ขณะที4ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดพ้บปะกับสมาชิกสภาคองเกรส โดยหวงัที4จะ
ผลกัดนัมาตรการดงักลา่วใหผ้่านการอนุมตัิของรฐัสภา แมเ้ผชิญเสียงทว้งติงจากสมาชิกพรรครีพบัลิกนัเกี4ยวกบัวงเงินที4สงูถึง 1.9 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์

 (-) สหร ัฐเผยตัวเลขผู้ยื0นขอสวัสดิการว่างงานต ํ0ากว่าคาดในสัปดาหท์ ี0แล้ว กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื4นขอสวสัดิการ
ว่างงานครั�งแรกอยู่ที4ระดับ 779,000 รายในสปัดาหที์4แลว้ ซึ4งเป็นระดับตํ4าสุดนับตั�งแต่สปัดาหที์4สิ �นสุดวันที4 28 พ.ย.2563 และตํ4ากว่าที4
นกัวิเคราะหค์าดการณที์4ระดบั 830,000 ราย จากระดบั 812,000 รายที4มีการรายงานในสปัดาหก์่อนหนา้นี � นอกจากนี � จาํนวนชาวอเมรกินัที4
ยงัคงขอรบัสวสัดิการว่างงานต่อเนื4องลดลง 193,000 ราย สูร่ะดบั 4.6 ลา้นราย หลงัจากที4พุ่งแตะระดบั 24.9 ลา้นรายในช่วงตน้เดือนพ.ค.
2563 โดยไดร้บัผลกระทบจากมาตรการลอ็กดาวน ์ซึ4งทาํใหมี้การปิดเศรษฐกิจ และปลดพนกังานจาํนวนมาก 

 (-)  สหร ัฐเผยยอดสั0งซ ื�อภาคโรงงานเพ ิ0มข ึ�นมากกว่าคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยวา่ คาํสั4งซื �อภาคโรงงานของสหรฐั
เพิ4มขึ �น 1.1% ในเดือนธ.ค. สงูกว่าที4นกัวิเคราะหค์าดว่าเพิ4มขึ �น 0.7% หลงัจากพุง่ขึ �น 1.3% ในเดือนพ.ย. การดดีตวัของคาํสั4งซื �อภาคโรงงาน
ไดร้บัแรงหนนุจากการที4รฐับาลผอ่นคลายมาตรการล็อกดาวน ์หลงัจากมีการปิดเศรษฐกิจก่อนหนา้นี �เพื4อสกดัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-
19 เมื4อเทียบรายปี ยอดสั4งซื �อภาคโรงงานดิ4งลง 6.6% ในเดือนธ.ค. 

 (-)  อ ังกฤษติดเช ื�อ โควิดวัน เดียวกว่า 20,000 ราย ดันยอดรวมกว่า 3.8 ล้านราย  กระทรวงสาธารณสขุองักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 
ชั4วโมงที4ผ่านมา พบผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 รายใหม่จาํนวน 20,634 ราย ขณะที4ยอดรวมผูต้ิดเชื �อในประเทศอยู่ที4ระดบั 3,892,459 ราย ซึ4งสงู
เป็นอนัดบั 5 ของโลก สว่นจาํนวนผูเ้สียชีวิตจากไวรสัโควิด-19 เพิ4มขึ �น 915 ราย สง่ผลใหย้อดรวมผูเ้สียชีวิตอยู่ที4ระดบั 110,250 ราย ซึ4งเป็น
อนัดบั 5 ของโลกเช่นกนั รายงานดงักลา่วมขีึ �น ทา่มกลางความวติกเกี4ยวกบัการกลายพนัธุข์องเชื �อไวรสัโควิด-19 ในองักฤษ ซึ4งทาํใหม้ีการแพร่
ระบาดรวดเรว็กวา่เดิมถึง 70% 

 (+/-) ดาวโจนส ์บวก 332.26 จุด หลังผู้ย ื0นขอสวัสดกิารว่างงานต ํ0าสุดรอบ 2 เดือน  สาํนกัขา่วบลมูเบิรก์ รายงานวา่ ดชันีดาวโจนส ์ตลาด
หุน้นิวยอรก์ ปิดตลาดเมื4อวนัพฤหสับดีที4ผ่านมา (4 ก.พ.) ที4ระดบั 31,055.86 จดุ เพิ4มขึ �น 332.26 จดุ หรอื +1.08% ดชันี S&P500 ปิดที4ระดบั 
3,871.74 จดุ เพิ4มขึ �น 41.57 จดุ หรอื +1.09% และดชันี Nasdaq ปิดที4ระดบั 13,777.74 จดุ เพิ4มขึ �น 167.20 จดุ หรอื +1.23% ดชันีดาวโจนส ์
ปิดตลาดในแดนบวกเป็นวนัที4 4 ติดต่อกนั หลงักระทรวงแรงงานสหรฐัฯเปิดเผยตวัเลขผูย้ื4นขอสวสัดิการวา่งงานครั�งแรกในสปัดาหล์า่สดุ (24 
ม.ค. - 30 ม.ค.64) อยู่ที4ระดับ 779,000 ราย ลดลงจากระดับ 812,000 ราย ในสปัดาห์ก่อนหน้า และเป็นตัวเลขที4ต ํ4าสุดในรอบ 2 เดือน 
นบัตั�งแต่วนัที4 28 พ.ย.63 ซึ4งบ่งชี �ว่าตลาดแรงงานของสหรฐัฯมีเสถียรภาพมากขึ �น การลดลงของตวัเลขผูข้อสวสัดิการว่างงาน ส่งผลใหหุ้น้
หลายกลุม่ปรบัเพิ4มสงูขึ �น โดยเฉพาะหุน้ในกลุม่ที4เกี4ยวขอ้งกบัธุรกรรมออนไลน ์โดยหุน้"อีเบย"์ เพิ4มขึ �น 5.3% และหุน้ PAYPAL เพิ4มขึ �นมากถึง 
7.36% หลงัทั�งสองบรษัิทมีผลประกอบการที4ดีขึ �นอยา่งมากในไตรมาส 4/63 

 
                         ที4มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์4 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

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

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

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

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

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

 22.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.0%** 0.9% 

วนัองัคารที4 2 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื4อมั4นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.9** 50.1 

วนัพธุที4 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   52.0** 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั�งที4 1/2564   0.50%** 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   46.7** 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   45.4** 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   39.5** 38.8 

 20.15 น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   174K** -123K 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   58.3** 57.5 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 57.2 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -1.0M** -9.9M 

วนัพฤหสับดีที4 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10%** 0.10% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   779K** 847K 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื �องตน้   -4.8%** 4.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องตน้   6.8%** -6.6% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั4งซื �อภาคโรงงาน   1.1%** 1.0% 

วนัศกุรที์4 5 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี4ยตอ่ชั4วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที4มีการประกาศออกมา 
*ที4มาBisnewsและ foexfactory.com ขอ้มลูวนัที4 29  มกราคม 2021 ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


