
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,821 1,805 1,784 

1,851 1,875 1,890 

สรุป ราคาทองคาํวานนี�ปิดปรบัตวัเพิ�มขึ �นอีก  ��.�� ดอลลารต์อ่ออนซ ์ โดยไดร้บัแรงหนนุจากการคาดการณว์่า  การเรง่ผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่มลูคา่ �.3 ลา้นลา้น
ดอลลาร ์ ผ่านแนวทางการจดัทาํงบประมาณที�เรียกว่า budget reconciliation ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะปทูางใหม้าตรการดงักลา่วผ่านการอนมุตัจิากสภาคองเกรสไดอ้ย่างรวดเรว็
และไรอุ้ปสรรค  เนื�องจากไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเสียงสนบัสนนุจากพรรครีพบัลกินั  ซึ�งเม็ดเงินกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหม่มีแนวโนม้จะผลกัดนัอตัราเงินเฟ้อใหป้รบัตวัสงูขึ �น  จึง
เป็นปัจจยักระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะสนิทรพัยที์�ช่วยปอ้งกนัความเสี�ยงจากเงินเฟ้อ  ประกอบกบัสกุลเงินดอลลารอ่์อนคา่ลง  ขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ�H ปี 
รว่งลงสู่ระดบั �.�II% ลดช่วงบวกจากระดบัสงูสดุนบัตั�งแตเ่ดือนมี.ค.ที� �.�H% ซึ�งขึ �นไปทดสอบในช่วงตน้วนั  จนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคาํเพิ�มเติม   อย่างไรก็ดี  อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรอายุ �H ปียงัคงแกว่งตวัไม่ไกลจากระดบัสงูสดุในรอบ �� เดือน  ขณะที�สินทรพัยเ์สี�ยงยงัคงปรบัตวัสงูขึ �นอย่างต่อเนื�อง  จึงอาจเป็นปัจจยัสกัดช่วงบวกของราคาทองคาํเอาไว ้ 
ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -Q.HR ตนัสู่ระดบั �,�I�.Q� ตนั ทาํใหใ้นปี �H�� กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -�R.�� ตนั  สาํหรบัวนันี�ตดิตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจ
ขนาดเลก็จาก NFIB และ JOLTS Job Openings รวมถึงการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยต์า่งๆขานรบัความคืบหนา้เกี�ยวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรฐั 
 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1838.95 1807.50 1809.80 1830.30 17.32 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,834.00 26.92 90.93 

MA 50 Days 1,859.52 25.73 90.45 

MA 200 Days 1,854.96 23.21 93.74 

RSI 9 Days 49.12 59.01 53.51 

RSI 14 Days 47.50 57.75 53.51 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,152.43 -4.08 

ishare 20,364.27 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.5901 -0.4273 0.7808 

10 วนั 0.1971 -0.7858 0.7321 

20 วนั -0.0676 -0.6778 0.7164 

50 วนั 0.4651 -0.2796 0.8154 

100 วนั 0.1824 -0.4645 -0.2411 

200 วนั 0.7406 -0.1846 0.2965 

 

 

09 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 เน้นเก็งกาํไรการแกว่งตัว โดยเข ้าซ ื�อท ี�แนวรับ

บร ิเวณ ",827-1,)*" ดอลลารต์่อออนซ ์และหากราคาขยับ

ข ึ�นควรแบ่งขายทาํกาํไรบางส่วนหากราคาทองคาํไม่ผ่านโซน 

1,844-1,)4" ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถ้าผ่านได้สามารถถือต่อ 

 

 

ระหวา่งวนัหากราคาทองคาํไมห่ลดุ �,827-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์จะมีโอกาสเกิดแรงดีดกลบัและราคาอาจพยายามจะดีด
ตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั �,844-1,RI� ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากไมส่ามารถยืนเหนือระดบัดงักลา่วไดอ้าจจะเกิดแรง
ขายสลบัออกมาเพิ�ม 
 



 

 

 (+) ดอลลอ์ ่อนเท ียบสกุลเงินหลัก ผิดหวังตัวเลขจ้างงานสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (R ก.พ.) โดยดอลลารอ์่อนค่าลงอย่างต่อเนื�อง หลงัจากทางการสหรฐัเปิดเผยตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรของ
สหรฐัที�เพิ�มขึ �นนอ้ยกว่าคาดในเดือนม.ค.  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั f สกลุในตะกรา้เงิน 
ลดลง H.��% สู่ระดบั 3H.3�fI เมื�อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั �HI.�� เยน จากระดบั �HI.Q� เยน และอ่อนค่าเมื�อ
เทียบกับฟรงักส์วิส ที�ระดับ H.R3Rf ฟรงัก ์จากระดับ H.R33I ฟรงัก ์นอกจากนี� ดอลลารส์หรฐัยังอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ที�ระดับ 
�.��Q� ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั �.��f3 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที�ระดบั �.�HII ดอลลาร ์จากระดบั �.�HQ� 
ดอลลาร ์ขณะที�เงินปอนดแ์ข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั �.��Q� ดอลลาร ์จากระดบั �.���R ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั H.��H� 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั H.�ffR ดอลลารส์หรฐั 

 (+) ปธ.เฟดคลีฟแลนดย์ัน เฟดจะใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอ ีกนาน   นางลอเรตตา เมสเตอร ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สาขาคลีฟแลนด ์กล่าวว่า เฟดจะใชม้าตรการผ่อนคลายทางการเงินต่อไปเป็นเวลานานมาก เนื�องจากเศรษฐกิจสหรฐัยงัคงอยู่ห่างไกลจาก
เปา้หมายของเฟดในการมีการจา้งงานเต็มศกัยภาพ และการมีเสถียรภาพดา้นราคา  นอกจากนี� นางเมสเตอรย์งัระบวุ่า มาตรการดา้นการคลงัของ
รฐับาลในการเรง่กระจายวคัซนีโควิด-�3 และใหค้วามช่วยเหลือต่อแรงงานที�ตอ้งตกงานจะช่วยสรา้งเสถียรภาพต่อเศรษฐกิจ 

 (+) ทาํเนียบขาวกังวลจนียังคงนิ�งเฉยต่อการก่อร ัฐประหารในเมียนมา  นางเจน ซากี โฆษกทาํเนียบขาว กล่าวว่า สหรฐัมีความกงัวลต่อการที�
จีนยงัคงไม่ไดแ้สดงจดุยืนต่อการก่อรฐัประหารในเมียนมา  "เรามีความกงัวลเกี�ยวกบัการที�จีนยงัคงไม่ไดแ้สดงท่าทีต่อการทาํรฐัประหารในเมียนมา" 
นางซากีกล่าว 

 (-) ดาวโจนสปิ์ดพุง่ *BC.4* จุด ขานร ับมาตรการกระตุ้นศก.คืบหน้า  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ �นทาํนิวไฮเมื�อคืนนี� (R ก.พ.) ขาน
รบัความคืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการฉีดวคัซนีตา้นไวรสัโควิด-�3 ในสหรฐั ซึ�งช่วยใหน้กัลงทนุมีความหวงัว่าเศรษฐกิจจะ
ฟื�นตวัรวดเร็วขึ �น นอกจากนี� ตลาดยงัไดแ้รงหนนุจากการพุ่งขึ �นของหุน้กลุ่มพลงังาน  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที� ��,�RI.�f จดุ เพิ�มขึ �น 
���.I� จุด หรือ + H.�f% ขณะที�ดัชนี S&PIHH ปิดที� �,3�I.I3 จุด เพิ�มขึ �น �R.�f จุด หรือ +H.�Q% ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดที� ��,3R�.fQ จุด 
เพิ�มขึ �น ���.�I จดุ หรอื +H.3I% 

 (+/-) คาดคองเกรสไฟเขยีวมาตรการกระตุน้ศก.ก่อน "4 มี.ค. หลังสภาฯหนุนอนุมัต ิแบบ fast track  พรรคเดโมแครตประสบความสาํเรจ็ใน
การผลักดันให้สภาคองเกรสให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการพิจารณาอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน �.3 ล้านล้านดอลลารข์อง
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแบบ fast track โดยใชแ้นวทางการจดัทาํงบประมาณที�เรยีกว่า budget reconciliation ซึ�งจะปทูางใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและ
วฒิุสภาสามารถใหก้ารรบัรองงบประมาณดังกล่าวดว้ยคะแนนเสียงเกินกึ�งหนึ�ง แทนที�จะใชค้ะแนนเสียง � ใน � สาํหรบัการผ่านกฎหมายทั�วไป  
ทั�งนี � เมื�อวนัศกุรที์�ผ่านมา สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัใหก้ารอนมุติัต่อแนวทางการจดัทาํงบประมาณกระตุน้เศรษฐกิจแบบ budget reconciliation ดว้ย
คะแนนเสียง ��3-�H3 ขณะที�วฒิุสภาใหก้ารรบัรองดว้ยคะแนนเสียง I�-IH โดยนางคามาลา แฮรร์สิ รองประธานาธิบดีสหรฐั ลงคะแนนเสียงชี �ขาด 
� เสียงในฐานะประธานวฒิุสภาโดยตาํแหน่ง หลงัจากที�สมาชิกพรรคเดโมแครตและรพีบัลิกนัลงคะแนนเสียงเท่ากนั IH-IH  การที�สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒิุสภาสหรฐัใหก้ารอนมุติัแนวทางการจดัทาํงบประมาณดงักล่าว จะช่วยปทูางใหม้าตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน �.3 ลา้นลา้นดอลลารข์องป
ธน.ไบเดนสามารถผ่านสภาคองเกรสโดยไม่จาํเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน  ทางด้านนางแนนซี เพโลซี ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐั กล่าวหลงัจากที�สภาคองเกรสใหก้ารอนมุติัแนวทาง budget reconciliation เมื�อวนัศกุรว่์า คาดว่ารฐัสภาสหรฐัจะสามารถลงมติ
ใหก้ารอนุมติัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพื�อเยียวยาชาวสหรฐัและภาคธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-�3 ก่อนวนัที� �I 
มี.ค. ซึ�งเป็นวนัที�มาตรการช่วยเหลือผูว่้างงานที�ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-�3 จะหมดอายลุง 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 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 ดลุการคา้เดือนธ.ค.   15.8B 16.4B 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   97.6 95.9 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.45M 6.53M 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.3% 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนธ.ค.   0.1% 0.1% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    -1.0M 

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

 ทั�งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   775K 779K 

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

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื �องตน้   0.5% 16.0% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจากUoM   80.8 79.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก     ปานกลาง     นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 05 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


