
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,821 1,805 1,784 

1,851 1,875 1,890 

สรุป ราคาทองคาํวานนี �ปิดปรบัตวัเพิ�มขึ �น �.�� ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองคาํไดร้บัแรงหนนุจากการอ่อนค่าของดชันีดอลลารแ์ตะระดบัตํ�าสดุในรอบ . สปัดาหที์� /�..0 และปรบัตวัลงเป็น
วนัที� 0 ติดต่อกนั  ทั�งนี �  สกลุเงินดอลลารอ์อ่นค่าลงตามการปรบัตวัลดลงของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ5� ปี  หลงัการเปิดเผยดชันี CPI พื �นฐานของสหรฐัที�ทรงตวัในเดือนม.ค. 
หลงัจากเพิ�มขึ �น �.5% ในเดือนธ.ค. และแยก่ว่าที�นกัวิเคราะหค์าดว่าจะเพิ�มขึ �น �..% ในเดือนม.ค.  นอกจากนี �  สกลุเงินดอลลารย์งัไดร้บัแรงกดดนัเพิ�มจากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล ์ 
ประธานธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) ที�ยืนยนัว่า  นโยบายการเงินจะผ่อนคลายและเฟดจะตรงึอตัราดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�าต่อไป  จนกว่าจะเห็นตวัเลขการจา้งงานและอตัราเงินเฟ้อฟื�นตัวอยา่งยั�งยืน  
ก่อนที�จะตัดสินใจปรบัลดวงเงิน QE พรอ้มกันนี �  พาวเวลลย์งัระบุอีกว่า  อัตราการว่างงานที�แทจ้รงิสหรฐัยงัคงอยู่ใกล1้0% ไม่ใช่ทีระดับ 6.3% ตามรายงาน NFP ในเดือนม.ค.  สถานการณ์
ดงักล่าวกดดนัดอลลารใ์หอ้อ่นค่าจนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองคาํใหป้รบัตวัสงูขึ �นแตะระดบัสงูสดุบรเิวณ 5,JKK..� ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที�ราคาทองคาํจะเกิดแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา  ดา้น
กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -5.P� ตนัสู่ระดบั 5,5��.�� ตนั ในปี .�.5 กองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -.�.5� ตนั  สาํหรบัวนันี �  ติดตามการเปิดเผยจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครั�ง
แรกรายสปัดาหข์องสหรฐั  ขณะที�ปรมิาณการซื �อขายทองคาํในตลาดเอเชียอาจเบาบางกว่าปกติ  เนื�องจากตลาดทองคาํของจีนจะเริ�มปิดทาํการในวนันี �เป็นวนัแรกเนื�องในเทศกาลตรุษจีน  และ
จะปิดทาํการต่อเนื�องไปจนถึงวนัพธุหนา้ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1855.26 1834.19 1838.10 1842.70 4.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,833.49 27.11 90.86 

MA 50 Days 1,859.72 25.84 90.42 

MA 200 Days 1,856.36 23.32 93.64 

RSI 9 Days 49.01 52.47 43.71 

RSI 14 Days 47.56 53.45 46.91 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,146.60 -1.74 

ishare 19,750.28 -57.79 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8622 0.9466 0.9542 

10 วนั 0.6127 -0.3916 0.6993 

20 วนั -0.0527 -0.4750 0.7260 

50 วนั 0.3751 -0.3934 0.8115 

100 วนั 0.1481 -0.4745 -0.2486 

200 วนั 0.7088 -0.2337 0.2426 

 

 

11 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 เน้น เก็งก ําไร ในกร อ บจากการ แ กว่งตัว ห ากราคาไม่

สามารถยืนเหนือ  �,855-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์เสี*ยงเปิดสถานะขาย 
โด ยตัด ข าด ทุน ห าก ผ่าน แ น วต้าน ใน โซ น  �,875 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์
ส ําหร ับการ ปิดสถานะขายเพ ื*อ ท ําก ําไรอ าจพ ิจารณาดูบร ิเวณ �,830-
1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์หากไม่สามารถยืนได้ให ้ชะลอการเข ้าซ ื8อคืน
ออกไป 

 

ราคาขยบัขึ �นแต่ก็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมา ขณะที�แรงซื �อดนัราคาลดลง โดยราคาพยายามเคลื�อนไหวทรงตวัในกรอบ 
ซึ�งหากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือแนวตา้น 5,855-1,JPK ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาอาจปรบัตวัลงมาเพื�อสรา้ง
ฐานราคา มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมีแนวรบัในโซน 5,830-1,J.5 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 



 

 

 (+) สหร ัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพ ิ*มข ึ 8น  0.3% ในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลังภาคคา้ส่ง
เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนธ.ค. เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากทรงตวัในเดือนพ.ย.  เมื�อเทียบรายปี สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งรว่งลง 1.6% ในเดือนธ.ค. 

 (+) ดอลลอ์ ่อนเทยีบสกุลเงนิหลัก หลังสหร ัฐเผยเงนิเฟ้อต ํ*า  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปรวิรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (10 ก.พ.) โดยถูกกดดันจากการที�สหรฐัเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อที�ระดับตํ�า รวมทั�งการปรบัตัวลงของอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลสหรฐั  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุ ลดลง 0.08% สู่ระดบั 90.3726 
เมื�อคืนนี�  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับฟรงักส์วิส ที�ระดับ 0.8898 ฟรงัก ์จากระดับ 0.8918 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดับ 1.2689 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2695 ดอลลารแ์คนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลารแ์ข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 104.63 เยน 
จากระดบั 104.54 เยน  ยโูรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที�ระดบั 1.2128 ดอลลาร ์จากระดบั 1.2117 ดอลลาร ์ขณะที�เงินปอนดแ์ข็งค่าขึ �นสู่
ระดบั 1.3840 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3811 ดอลลาร ์ 

 (-) เยอรมนีจ่อขยายล็อกดาวน ์อ ีกเดือน หวั*น โควิดพ ันธุใ์หม่ แม้ยอดรายวันลดลง  ทางการเยอรมนีเตรียมขยายมาตรการล็อกดาวนเ์พื�อ
ควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกไปจนถึงวนัที� 14 มี.ค. จากเดิมซึ�งกาํหนดไวถ้ึงวนัที� 14 ก.พ. นี �  ความเคลื�อนไหวดงักล่าวมีขึ �นหลงัจากที�
นางองัเกลา แมรเ์คิล นายกรฐัมนตรเียอรมนี และบรรดาผูว่้าการทั�ง 16 รฐัมีมติเห็นชอบใหข้ยายมาตรการออกไปหลงัการหารอืรว่มกนั 

 (-) สื*อตีข ่าววัคซนีโควิดของจนีโดสเดียว มีประสิทธ ิภาพป้องกันกว่า 65%  สาํนกัข่าวซินหวัรายงานการเปิดเผยของสื�อต่างประเทศระบวุ่า ผล
วิเคราะหร์ะหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที� 3 ของวคัซนีปอ้งกนัโรคโควิด-19 ของบรษัิทแคนซโิน (CanSino) จากจีน มีประสิทธิภาพปอ้งกนัโควิด-
19 ที�แสดงอาการไดที้�ระดบั 65.7% และมีประสิทธิภาพปอ้งกนัโควิด-19 ที�มีอาการรุนแรงไดถ้งึ 90.98% ดว้ยการฉีดเพียงโดสเดียว  เมื�อวนัจนัทร ์(8 
ก.พ.) สาํนกัข่าวรอยเตอรส์รายงานโดยอา้งขอ้มลูจากเจา้หนา้ที�สาธารณสขุของปากีสถานว่า ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโควิด-
19 ชนิดใชอ้ะดิโนไวรสั ไทป์ 5 เป็นตวันาํพา (Ad5-nCoV) นั�น ไดม้าจากผูเ้ขา้รว่มการทดสอบ 30,000 คนในหลายประเทศ และผูป่้วยโรคโควิด-19 ที�
ไดร้บัการยืนยนั 101 ราย โดยคณะกรรมการตรวจสอบขอ้มลูอิสระในปากีสถานไดด้าํเนินการวิเคราะหด์งักล่าว  ไฟซาล ซุลตาน ผูช่้วยพิเศษดา้น
สาธารณสขุของนายกรฐัมนตรีปากีสถานทวีตขอ้ความว่า "ถา้นับเฉพาะในปากีสถาน ประสิทธิภาพของวคัซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 ที�แสดง
อาการอยู่ที� 74.8% และประสิทธิภาพในการป้องกนัโรคโควิด-19 ที�มีอาการรุนแรงอยู่ที� 100%" พรอ้มเสริมว่า ไม่มีรายงานถึงความกงัวลดา้นความ
ปลอดภยัที�รา้ยแรงแต่อย่างใด 

 (+/-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 61.97 จุด หลังพาวเวลส่งสัญญาณตรึงดอกเบี8ยหนุนศก.  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกเมื�อคืนนี� (10 ก.พ.) 
หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ยํ�าว่า เฟดจะตรงึอตัราดอกเบี �ยที�ระดบัตํ�าต่อไปเพื�อกระตุน้เศรษฐกิจและการจา้ง
งาน อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ เนื�องจากนักลงทุนเทขายหุน้กลุ่มเทคโนโลยี  ดัชนีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที� 
31,437.80 จดุ เพิ�มขึ �น 61.97 จดุ หรอื +0.20% ดชันี S&P500 ปิดที� 3,909.88 จดุ ลดลง 1.35 จดุ หรอื -0.03% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,972.53 
จดุ ลดลง 35.16 จดุ หรอื -0.25% 

 (+/-) "ทวิตเตอร"์ ยอมร ับเคยคิดถือบติคอยนเ์ป็นสินทร ัพยใ์นงบดุลบญัชี  นายเนด ซกีลั หวัหนา้เจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงิน (CFO) ของบรษัิททวิต
เตอร ์อิงค ์กล่าวว่า ทวิตเตอรไ์ดเ้คยพิจารณาว่าบรษัิทจะถือบติคอยนเ์ป็นสินทรพัยใ์นงบดลุบญัชีหรอืไม่  อย่างไรก็ดี ทวิตเตอรย์งัไม่ไดมี้การตดัสินใจ
ในประเด็นดงักล่าว 

 (+/-) สหร ัฐเผยดัชนี CPI ปร ับตัวข ึ 8น  0.3% ในเดือนม.ค. สอดคล้องคาดการณ  ์ กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) 
ปรบัตวัขึ �น 0.3% ในเดือนม.ค. หลงัจากดีดตวัขึ �น 0.4% ในเดือนธ.ค.  เมื�อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึ �น 1.4% หลงัจากเพิ�มขึ �น 1.4% เช่นกนัในเดือน
ธ.ค.  ดชันี CPI ยงัคงอยู่ในระดบัตํ�าในเดือนม.ค. โดยถกูกดดนัจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ�งไดก้ระทบต่อตลาดแรงงานและภาคบรกิาร  
นกัวิเคราะหค์าดการณก่์อนหนา้นี �ว่า ดชันี CPI เพิ�มขึ �น 0.3% ในเดือนม.ค. เมื�อเทียบรายเดือน และ 1.5% เมื�อเทียบรายปี 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั8งก่อน 

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.   16.1B** 16.4B 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   95.0** 95.9 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.65M** 6.53M 

วนัพธุที� 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   -0.3%** 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.   0.3%** 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.0%** 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนธ.ค.   0.3%** 0.1% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -6.6M** -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 ้

 
 

 


