
  

                      หากราคาทองคําทรงตัวได้เหนือระดับ 1,846-1,833 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นการดีดขึ &นไปทดสอบแนวต้าน 1,875 
ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั&ง และหากยืนเหนือบริเวณแนวต้านดังกล่าวได้ 
อาจเหน็ราคาอาจขยับขึ &นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 1,885-1,896 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

01 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป วฒุสิมาชิกพรรครีพบัลิกนั 10 คน ออกมาเรียกร้องให้ ปรับลดวงเงิน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(American Rescue Plan) ของ นายโจ ไบเดน จากระดบั 
1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงเหลือเพียง 6 แสนล้านดอลลาร์ เพื<อให้สามารถผ่านการอนมุตัิจากสภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภาสหรัฐ ซึ<งยอดวงเงินที<ลดลง จะ
ส่งผลให้เงินเฟ้อลดลงตาม จนส่งผลลบตอ่ราคาทองคํา แต่อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตา ว่า วงเงินงบประมาณที<จะถูกปรับลดลงจะเป็นวงเงินด้านสาธารณสุข 
หรือ ด้านเศรษฐกิจ เพราะหากมีการปรับลดวงเงินส่วนใหญ่เป็นของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเด็นดงักล่าว อาจกลบัไปสร้างแรงกดดนัต่อสกุลเงินดอลลาร์ 
จนอาจกลบัมาสร้างแรงซื Lอเข้าสู่ตลาดทองคําได้เช่นกนั ซึ<งในระยะสั Lนราคาทองคําจงึเคลื<อนไหวในกรอบ เพื<อรอความชดัเจนจากประเด็นดงักล่าว ทั Lงนี L ระยะสั Lน
ประเมินวา่ หากราคาทองคํายืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,846-1,833 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง ราคาทองคํายงัมีโอกาสขึ Lนทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,875 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ หากสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกได้อย่างมั<นคง ประเมินแนวต้านถดัไปโซน 1,885-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่ผ่านแนวต้านแรก
นกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายออกมาอีกครั Lง 

ตารางที9 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

1/02/2564 16:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,846.69 1,861.90 15.21 0.82 

Spot Silver ($) 26.98 29.72 2.74 10.16 

เงนิบาท (฿/$) 29.86 29.96 0.10 0.33 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,450 200.00 0.76 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.04 55.67 0.63 1.14 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.62 90.71 0.10 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.2137  1.2093  -0.0044  -0.3600  

  ที9มา : Aspen 

ที9มา : Aspen 

 

 1,833  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,913 

 

 



 

 

• (+) ผู้เชี9ยวชาญชี &สหรัฐจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหากแยกตัวจากจีน  นายไคลด์ เพรสโทวิตซ์ ประธานสถาบนัยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเปิดเผยว่า 
การแยกสหรัฐออกจากจีนนั Lนเป็นเรื<องยาก และจะส่งผลกระทบอย่างมากกบัสหรัฐ  นายเพรสโทวิตซ์ซึ<งเคยทําหน้าที<ให้คําปรึกษากบัประธานธิบดีสหรัฐ
มาแล้วหลายคนได้กล่าวในงานสมัมนาออนไลน์เมื<อวนัพฤหสับดีที<ผ่านมาว่า  เป็นไปไม่ได้ที<จะประเมินผลกระทบของการแยกตวัออกจากจีน เนื<องจาก
ผลกระทบบางส่วนเป็นเพียงการคาดเดา และไม่ใช่ด้านการเงิน  นอกจากนี L รายงานจาก Oxford Economics และสภาธุรกิจสหรัฐ-จีน (USCBC) ระบุว่า 
ความตงึเครียดด้านการค้าที<เพิ<มขึ Lน และการแยกตวัออกจากจีน จะยิ<งทําให้เศรษฐกิจสหรัฐได้รับผลกระทบ และทําให้การจ้างงานลดลง  รายงานระบุว่า 
สงครามทางการค้าที<ขยายตวัและการแยกตวัออกจากจีน จะทําให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในช่วง 5 ปีข้างหน้าลดลงถึง 1.6 
ล้านล้านดอลลาร์ และทําให้การจ้างงานลดลง 732,000 ตําแหน่งในปี 2565 และ 320,000 ตําแหน่งในปี 2568 

• (+) ดอลลาร์อ่อนลงขณะแรงทะยานหุ้นเอเชียบั9นทอนอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย   ดอลลาร์ร่วงลงในวนันี L ขณะที<ความต้องการสินทรัพย์เสี<ยง
เพิ<มขึ Lนจากความหวงัที<ว่า นกัลงทนุรายย่อยที<เล็งเป้าหมายกองทนุเฮดจ์ในสปัดาห์ที<ผ่านมา เบนความสนใจไปยงัสินทรัพย์อื<น ดอลลาร์ร่วงลงเมื<อเทียบ
กบัสกุลเงินส่วนใหญ่ ขณะที<หุ้นเอเชียทะยานขึ Lนหลงัการร่วงลง 4 วนั  ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับขึ Lน เช่นเดียวกบัปอนด์ ก่อนหน้านี L ดอลลาร์ได้แรงหนุน 
ขณะที<เทรดเดอร์ยงัคงระมดัระวงัวา่ นกัลงทนุรายย่อยที<ได้เกาะกลุ่มกนัทางออนไลน์ อาจจะยงัคงโจมตีชอร์ตโพสิชั<นของกองทนุเฮดจ์ ซึ<งกระตุ้นความผนั
ผวนมากขึ Lน แตด่เูหมือนวา่ความสนใจของกลุ่มดงักล่าวได้เปลี<ยนไปที<โลหะเงิน  ความเห็นที<ไม่ตรงกนัเกี<ยวกบัวงเงินของแผนกระตุ้นการคลงัของปธน.โจ 
ไบเดนและความล่าช้าในการฉีดวคัซีน เป็นเหตผุลสําหรับความระมดัระวงัในตลาด  วฒุสิมาชิกพรรครีพบัลิกนักลุ่มหนึ<งเรียกร้องให้ปธน.ไบเดนจากพรรค
เดโมแครต ลดวงเงินของแผนเยียวยาโควิด-19 จํานวน 1.9 ล้านล้านที<เสนอไว้ลงอย่างมาก และเสนอแผนทางเลือกวงเงิน 6 แสนล้านดอลลาร์ ดชันี
ดอลลาร์ร่วงลง 0.1% มาที< 90.534 ในวนันี Lในเอเชีย หลงัการปรับขึ Lนเกือบ 0.50% ในสปัดาห์ที<ผ่านมา  ดชันีดอลลาร์ปรับตวัช่วงแคบเป็นส่วนใหญ่ในช่วง
ไม่กี<สปัดาห์ที<ผ่านมา หลงัจากที<ดีดตวัขึ Lนจากระดบัตํ<าสดุรอบเกือบ 3 ปี ที< 89.206 ในช่วงต้นปี 

• (+) หุ้นเกาหลีใต้ทะลุระดับ 3,000 จุดอีกครั&งจากแรงซื &อของนักลงทุนต่างชาติ, สถาบัน  หุ้นเกาหลีใต้ปิดทะลุระดบั 3,000 จุดอีกครั Lงในวนันี Lจาก
แรงซื Lอของนกัลงทนุต่างชาติและสถาบนัและการปรับขึ Lนอย่างแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มไบโอ ทั Lงนี L ดชันีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดบวก 
80.32 จดุ หรือ 2.7% มาที< 3,056.53 ในวนันี L ปริมาณการซื Lอขายอยู่ที< 958 ล้านหุ้น คดิเป็นมลูคา่ 20.5 ล้านล้านวอน (1.84 หมื<นล้านดอลลาร์)  นกัลงทนุ
ตา่งชาตซืิ Lอหุ้นสทุธิ 1.31 แสนล้านวอน ส่วนนกัลงทนุสถาบนัซื Lอสุทธิ 6.89 แสนล้านวอน ขณะที< นกัลงทนุรายย่อยขายสุทธิ 7.82 แสนล้านวอน รอบการ
ซื Lอขายภาคเช้าผนัผวน โดยบางส่วนเกิดจากการเข้าซื Lอหุ้นที<เกี<ยวข้องกบับริษัท Gamestop ซึ<งฉุดดชันี S&P500 ร่วง 1.9% ในรอบการซื Lอขายก่อนหน้า 
แตด่ชันี KOSPI ฟืLนตวัหลงันกัลงทนุตา่งชาตแิละสถาบนักลายเป็นผู้ ซื Lอสทุธิ หลงัการเทขายตดิตอ่กนั 4 วนั เมื<อสปัดาห์ที<ผ่านมา ดชันี KOSPI ร่วง 5.24% 
สู่ปิดตํ<ากวา่ระดบั 2,900 เป็นครั Lงแรกนบัตั Lงแตว่นัที< 6 ม.ค. 

• (+)  หุ้นจีนปรับขึ &นขณะเศรษฐกิจจีนฟื&นตัวต่อเนื9อง หุ้นจีนปรับขึ Lนในวนันี L โดยดีดตวัขึ Lนจากการร่วงลงของสปัดาห์ที<แล้ว หลงัจากที<กิจกรรมภาคการ
ผลิตที<เพิ<มขึ Lนในเดือนม.ค.เน้นยํ LาถึงการฟืLนตวัอย่างต่อเนื<องในเศรษฐกิจจีน แม้ว่าการล็อกดาวน์ครั Lงใหม่ภายในประเทศกระทบอตัราการขยายตวัของ
เศรษฐกิจ ดชันีเซี<ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนปิดที<3,505.28 บวก 22.21 จดุหรือ +0.64% ดชันีหุ้นบลชิูพ CSI300 ปิดที< 5,417.65 บวก 65.68 จุดหรือ +1.23%  
กิจกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตวัในเดือนม.ค. สอดคล้องกบัการฟืLนตวัของเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื<อง แต่นั<นเป็นอัตราการขยายตวัที<ชะลอตวัมาก
ที<สดุในรอบ 5 เดือนหลงัจากที<กระแสการตดิเชื Lอโควดิ-19 ภายในประเทศกระตุ้นการล็อกดาวน์ 

• (-) ฝรั9 งเศสสั9 งห้ามการเดนิทางไป-กลับประเทศนอกอียู     นายกรัฐมนตรีฌ็อง กสัแต็กซ์ของฝรั<งเศสระบุว่า ฝรั<งเศสสั<งห้ามการเดินทางไปและกลบั
จากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้มาตรการใหม่เพื<อเลี<ยงการล็อกดาวน์ครั Lงที< 3 ในการแถลงหลงัประชุมฉุกเฉินระหว่างประธานาธิบดี
แอมมานแูอล มาครงของฝรั<งเศสและรัฐมนตรีบางส่วน นายกฯกสัแต็กซ์ระบุว่า ฝรั<งเศส "ยงัคงสามารถให้โอกาสตนเองในการหลีกเลี<ยง" การล็อกดาวน์
ครั Lงที< 3 โดยมีผู้ ติดเชื Lอโควิด-19 รายใหม่กว่า 20,000 คนเล็กน้อยต่อวันในฝรั<งเศส แต่การศึกษาแสดงว่า จํานวนผู้ ติดเชื Lอโควิด-19 กลายพันธุ์ ที<
แพร่กระจายง่ายกวา่เพิ<มขึ Lนอย่างรวดเร็ว  เขากล่าววา่ คําสั<งห้ามเดนิทางมีผลบงัคบัใช้เที<ยงคืนที<ผ่านมา จะมีการสั<งห้ามการเดินทางใดๆ "ทั Lงไปหรือกลบั
จากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกสหภาพยโุรป"  สําหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป "การเดินทางเข้าฝรั<งเศสจะต้องตรวจ PCR (การตรวจหาเชื Lอในทางเดิน
หายใจ) ยกเว้นผู้สญัจรข้ามพรมแดนเป็นประจํา"  

ที9มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

วนัจนัทร์ที< 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.8** 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   52.9 52.9 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.1 59.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   60.0 60.7 

 22.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   0.8% 0.9% 

วนัองัคารที< 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื<อมั<นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.0 50.1 

วนัพธุที< 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   55.5 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั Lงที< 1/2564   0.50% 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   46.8 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   45.0 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   38.8 38.8 

 20.15 น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   50K -123K 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื Lอ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   57.5 57.5 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.7 57.2 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ Lามนัรายสปัดาห์     -9.9M 

วนัพฤหสับดีที< 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี Lยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั Lงแรกรายสปัดาห์   850K 847K 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื Lองต้น   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื Lองต้น   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั<งซื Lอภาคโรงงาน   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<มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที< 29 มกราคม 2021 ซึ<งอาจมีการเปลี<ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


