01 กุมภาพันธ์ 2564
หากราคาทองคํ า ทรงตั ว ได้ เ หนื อ ระดั บ 1,846-1,833
ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ อาจเห็ น การดี ด ขึ น& ไปทดสอบแนวต้ าน 1,875
ดอลลาร์ ต่อออนซ์ อีกครั ง& และหากยืนเหนือบริเวณแนวต้ านดังกล่ าวได้
อาจเห็นราคาอาจขยับขึน& ต่ อไปทดสอบแนวต้ านถัดไปโซน 1,885-1,896
ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,833

1,818

1,800

1,875

1,896

1,913

ที9มา : Aspen

สรุป วุฒสิ มาชิกพรรครี พบั ลิกนั 10 คน ออกมาเรี ยกร้ องให้ ปรับลดวงเงิน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ(American Rescue Plan) ของ นายโจ ไบเดน จากระดับ
1.9 ล้ านล้ านดอลลาร์ ลดลงเหลือเพียง 6 แสนล้ านดอลลาร์ เพื<อให้ สามารถผ่านการอนุมตั ิจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐ ซึง< ยอดวงเงินที<ลดลง จะ
ส่งผลให้ เงินเฟ้อลดลงตาม จนส่งผลลบต่อราคาทองคํา แต่อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจับตา ว่า วงเงินงบประมาณที<จะถูกปรับลดลงจะเป็ นวงเงินด้ านสาธารณสุข
หรื อ ด้ านเศรษฐกิจ เพราะหากมีการปรับลดวงเงินส่วนใหญ่เป็ นของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเด็นดังกล่าว อาจกลับไปสร้ างแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
จนอาจกลับมาสร้ างแรงซื Lอเข้ าสู่ตลาดทองคําได้ เช่นกัน ซึง< ในระยะสันราคาทองคํ
L
าจึงเคลื<อนไหวในกรอบ เพื<อรอความชัดเจนจากประเด็นดังกล่าว ทังนี
L L ระยะสันL
ประเมินว่า หากราคาทองคํายืนเหนือแนวรับบริ เวณ 1,846-1,833 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ได้ อย่างแข็งแกร่ ง ราคาทองคํายังมีโอกาสขึ Lนทดสอบแนวต้ านบริ เวณ 1,875
ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ได้ หากสามารถยืนเหนือแนวต้ านแรกได้ อย่างมัน< คง ประเมินแนวต้ านถัดไปโซน 1,885-1,896 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ แต่หากไม่ผ่านแนวต้ านแรก
นักลงทุนยังคงต้ องระมัดระวังแรงขายออกมาอีกครังL

ตารางที9 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
1/02/2564 16:16 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,846.69

1,861.90

15.21

0.82

Spot Silver ($)

26.98

29.72

2.74

10.16

เงินบาท (฿/$)

29.86

29.96

0.10

0.33

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,250

26,450

200.00

0.76

นํา7 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

55.04

55.67

0.63

1.14

นํา7 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

90.62

90.71

0.10

0.11

เงินยูโร (€/$)

1.2137

1.2093

-0.0044

-0.3600

ที9มา : Aspen

• (+) ผู้เชี9ยวชาญชีส& หรั ฐจะได้ รับผลกระทบอย่ างหนักหากแยกตัวจากจีน นายไคลด์ เพรสโทวิตซ์ ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจเปิ ดเผยว่า
การแยกสหรัฐออกจากจีนนันเป็
L นเรื< องยาก และจะส่งผลกระทบอย่างมากกับสหรัฐ นายเพรสโทวิตซ์ซงึ< เคยทําหน้ าที<ให้ คําปรึ กษากับประธานธิบดีสหรัฐ
มาแล้ วหลายคนได้ กล่าวในงานสัมมนาออนไลน์เมื<อวันพฤหัสบดีที<ผ่านมาว่า เป็ นไปไม่ได้ ที<จะประเมินผลกระทบของการแยกตัวออกจากจีน เนื<องจาก
ผลกระทบบางส่วนเป็ นเพียงการคาดเดา และไม่ใช่ด้านการเงิน นอกจากนี L รายงานจาก Oxford Economics และสภาธุรกิจสหรัฐ-จีน (USCBC) ระบุว่า
ความตึงเครี ยดด้ านการค้ าที<เพิ<มขึ Lน และการแยกตัวออกจากจีน จะยิ<งทําให้ เศรษฐกิจสหรัฐได้ รับผลกระทบ และทําให้ การจ้ างงานลดลง รายงานระบุว่า
สงครามทางการค้ าที<ขยายตัวและการแยกตัวออกจากจีน จะทําให้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ าลดลงถึง 1.6
ล้ านล้ านดอลลาร์ และทําให้ การจ้ างงานลดลง 732,000 ตําแหน่งในปี 2565 และ 320,000 ตําแหน่งในปี 2568
• (+) ดอลลาร์ อ่อนลงขณะแรงทะยานหุ้นเอเชียบั9นทอนอุปสงค์ สินทรั พย์ ปลอดภัย ดอลลาร์ ร่วงลงในวันนี L ขณะที<ความต้ องการสินทรั พย์เสี<ยง
เพิ<มขึ Lนจากความหวังที<ว่า นักลงทุนรายย่อยที<เล็งเป้าหมายกองทุนเฮดจ์ในสัปดาห์ที<ผ่านมา เบนความสนใจไปยังสินทรัพย์อื<น ดอลลาร์ ร่วงลงเมื<อเทียบ
กับสกุลเงินส่วนใหญ่ ขณะที<ห้ นุ เอเชียทะยานขึ Lนหลังการร่ วงลง 4 วัน ดอลลาร์ ออสเตรเลียปรับขึ Lน เช่นเดียวกับปอนด์ ก่อนหน้ านี L ดอลลาร์ ได้ แรงหนุน
ขณะที<เทรดเดอร์ ยงั คงระมัดระวังว่า นักลงทุนรายย่อยที<ได้ เกาะกลุ่มกันทางออนไลน์ อาจจะยังคงโจมตีชอร์ ตโพสิชนั< ของกองทุนเฮดจ์ ซึง< กระตุ้นความผัน
ผวนมากขึ Lน แต่ดเู หมือนว่าความสนใจของกลุ่มดังกล่าวได้ เปลี<ยนไปที<โลหะเงิน ความเห็นที<ไม่ตรงกันเกี<ยวกับวงเงินของแผนกระตุ้นการคลังของปธน.โจ
ไบเดนและความล่าช้ าในการฉีดวัคซีน เป็ นเหตุผลสําหรับความระมัดระวังในตลาด วุฒสิ มาชิกพรรครี พบั ลิกนั กลุ่มหนึ<งเรี ยกร้ องให้ ปธน.ไบเดนจากพรรค
เดโมแครต ลดวงเงินของแผนเยียวยาโควิด-19 จํานวน 1.9 ล้ านล้ านที<เสนอไว้ ลงอย่างมาก และเสนอแผนทางเลือกวงเงิน 6 แสนล้ านดอลลาร์ ดัชนี
ดอลลาร์ ร่วงลง 0.1% มาที< 90.534 ในวันนี Lในเอเชีย หลังการปรับขึ Lนเกือบ 0.50% ในสัปดาห์ที<ผ่านมา ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวช่วงแคบเป็ นส่วนใหญ่ในช่วง
ไม่กี<สปั ดาห์ที<ผ่านมา หลังจากที<ดีดตัวขึ Lนจากระดับตํ<าสุดรอบเกือบ 3 ปี ที< 89.206 ในช่วงต้ นปี
• (+) หุ้นเกาหลีใต้ ทะลุระดับ 3,000 จุดอีกครั ง& จากแรงซือ& ของนักลงทุนต่ างชาติ, สถาบัน หุ้นเกาหลีใต้ ปิดทะลุระดับ 3,000 จุดอีกครังL ในวันนี Lจาก
แรงซื Lอของนักลงทุนต่างชาติและสถาบันและการปรับขึ Lนอย่างแข็งแกร่ งของหุ้นกลุ่มไบโอ ทังนี
L L ดัชนีคอมโพสิตของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิ ดบวก
80.32 จุด หรื อ 2.7% มาที< 3,056.53 ในวันนี L ปริ มาณการซื Lอขายอยู่ที< 958 ล้ านหุ้น คิดเป็ นมูลค่า 20.5 ล้ านล้ านวอน (1.84 หมื<นล้ านดอลลาร์ ) นักลงทุน
ต่างชาติซื Lอหุ้นสุทธิ 1.31 แสนล้ านวอน ส่วนนักลงทุนสถาบันซื Lอสุทธิ 6.89 แสนล้ านวอน ขณะที< นักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 7.82 แสนล้ านวอน รอบการ
ซื Lอขายภาคเช้ าผันผวน โดยบางส่วนเกิดจากการเข้ าซื Lอหุ้นที<เกี<ยวข้ องกับบริ ษัท Gamestop ซึง< ฉุดดัชนี S&P500 ร่ วง 1.9% ในรอบการซื Lอขายก่อนหน้ า
แต่ดชั นี KOSPI ฟื นL ตัวหลังนักลงทุนต่างชาติและสถาบันกลายเป็ นผู้ซื Lอสุทธิ หลังการเทขายติดต่อกัน 4 วัน เมื<อสัปดาห์ที<ผ่านมา ดัชนี KOSPI ร่ วง 5.24%
สู่ปิดตํ<ากว่าระดับ 2,900 เป็ นครังL แรกนับตังแต่
L วนั ที< 6 ม.ค.
• (+) หุ้นจีนปรับขึน& ขณะเศรษฐกิจจีนฟื & นตัวต่ อเนื9อง หุ้นจีนปรับขึ Lนในวันนี L โดยดีดตัวขึ Lนจากการร่ วงลงของสัปดาห์ที<แล้ ว หลังจากที<กิจกรรมภาคการ
ผลิตที<เพิ<มขึ Lนในเดือนม.ค.เน้ นยําL ถึงการฟื นL ตัวอย่างต่อเนื<องในเศรษฐกิจจีน แม้ ว่าการล็อกดาวน์ครั งL ใหม่ภายในประเทศกระทบอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ดัชนีเซี<ยงไฮ้ คอมโพสิตของจีนปิ ดที<3,505.28 บวก 22.21 จุดหรื อ +0.64% ดัชนีห้ นุ บลูชิพ CSI300 ปิ ดที< 5,417.65 บวก 65.68 จุดหรื อ +1.23%
กิจกรรมภาคการผลิตของจีนขยายตัวในเดือนม.ค. สอดคล้ องกับการฟื นL ตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างต่อเนื<อง แต่นนั< เป็ นอัตราการขยายตัวที<ชะลอตัวมาก
ที<สดุ ในรอบ 5 เดือนหลังจากที<กระแสการติดเชื Lอโควิด-19 ภายในประเทศกระตุ้นการล็อกดาวน์
• (-) ฝรั9งเศสสั9งห้ ามการเดินทางไป-กลับประเทศนอกอียู นายกรัฐมนตรี ฌ็อง กัสแต็กซ์ของฝรั<งเศสระบุว่า ฝรั<งเศสสัง< ห้ ามการเดินทางไปและกลับ
จากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้ มาตรการใหม่เพื<อเลี<ยงการล็อกดาวน์ครั งL ที< 3 ในการแถลงหลังประชุมฉุกเฉินระหว่างประธานาธิบดี
แอมมานูแอล มาครงของฝรั<งเศสและรัฐมนตรี บางส่วน นายกฯกัสแต็กซ์ระบุว่า ฝรั<งเศส "ยังคงสามารถให้ โอกาสตนเองในการหลีกเลี<ยง" การล็อกดาวน์
ครั งL ที< 3 โดยมี ผ้ ูติดเชื อL โควิด -19 รายใหม่ กว่า 20,000 คนเล็ก น้ อ ยต่อ วันในฝรั< ง เศส แต่การศึกษาแสดงว่า จํ านวนผู้ติดเชื อL โควิด-19 กลายพันธุ์ ที<
แพร่ กระจายง่ายกว่าเพิ<มขึ Lนอย่างรวดเร็ ว เขากล่าวว่า คําสัง< ห้ ามเดินทางมีผลบังคับใช้ เที<ยงคืนที<ผ่านมา จะมีการสัง< ห้ ามการเดินทางใดๆ "ทังไปหรื
L
อกลับ
จากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป" สําหรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป "การเดินทางเข้ าฝรั<งเศสจะต้ องตรวจ PCR (การตรวจหาเชื Lอในทางเดิน
หายใจ) ยกเว้ นผู้สญ
ั จรข้ ามพรมแดนเป็ นประจํา"
ที9มา : อินโฟเควสท์ , กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์ , Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา ประเทศ

วันจันทร์ ที< 1 ก.พ. 08.45 น.

รายการ

จีน

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

51.5**

53.0

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

57.1**

57.0

16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.8**

54.7

16.30 น. อังกฤษ
21.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

52.9

52.9

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.1

59.1

22.00 น. สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

60.0

60.7

22.00 น. สหรัฐฯ

ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายด้ านการก่อสร้ างเดือนธ.ค.

0.8%

0.9%

การสํารวจความเชื<อมัน< ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP

51.0

50.1

วันอังคารที< 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ
วันพุธที< 3 ก.พ.

08.45 น.

จีน

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

55.5

56.3

14.00 น.

ไทย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครังL ที< 1/2564

0.50%

0.50%

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

46.8

46.8

16.00 น. ยุโรป
16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

45.0

45.0

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

38.8

38.8

20.15 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้ างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP

50K

-123K

21.45 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื Lอ (PMI) ภาคการบริ การเดือนม.ค.

57.5

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

56.7

57.2

22.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ Lามันรายสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที< 4 ก.พ. 19.00 น. อังกฤษ
20.30 น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ ที< 5 ก.พ.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง& ก่ อน

-9.9M

มติอตั ราดอกเบี Lยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครังL แรกรายสัปดาห์

850K

847K

20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบื Lองต้ น

-2.7%

4.6%

20.30 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพต้ นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื Lองต้ น

3.6%

-6.6%

ยอดสัง< ซื Lอภาคโรงงาน

0.7%

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้ เฉลี<ยต่อชัว< โมง

0.3%

0.8%

ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.

55K

-140K

20.30 น. สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนม.ค.

6.7%

6.7%

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้ อย

ประกาศแล้ ว, ** เป็ นตัวเลขจริ งที<มีการประกาศออกมา

*ที<มา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที< 29 มกราคม 2021 ซึง< อาจมีการเปลี<ยนแปลงในภายหลังได้

