03 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาพยายามทดสอบแนวต้ านโซน 1,850-1,856
ดอลลาร์ ต่ อออนซ์ แต่ ไม่ สามารถผ่ านแนวต้ านไปได้ ทํ า ให้ ราคา
แนวโน้ มเกิ ด แรงขายทํา กํ า ไรออกมาและราคาอาจปรั บ ตั ว ลง โดย
ประเมินแนวรั บที. 1,821-1,818 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หากยืนได้ จะเกิดแรง
ซือ1 ดันราคาขึน1 อีกครัง1

1,818

1,800

1,787

1,856

1,875

1,896

ที.มา : Aspen

สรุป สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กําลังเปลียนแปลง เมือยอดผู้ตดิ เชื 'อรายใหม่ในสหรัฐลดลง 29% จากระดับสูงสุด และ ยอดผู้ติดเชื 'อรายใหม่เฉลีย 7
วันในสหรัฐลดลง 41% เมือเทียบจากระดับสูงสุดเมือเดือนทีผ่านมา นอกจากนี ' จีนรายงานจํานวนผู้ติดเชื 'อโควิด-19 รายใหม่ตําสุดเมือเทียบรายวัน ในรอบกว่า
1 เดือน ซึงเป็ นสิงบ่งชี 'ล่าสุดว่า กระแสการติดเชื 'อในปั จจุบนั กําลังลดลงอย่างชัดเจน แม้ ว่านักระบาดวิทยาเตือนว่า ไม่ควรชะล่าใจ เนืองจากระดับของการติด
เชื 'อยังคงสูงมากในประเทศทีมีการผ่อนปรนมาตรการเว้ นระยะห่าง และไวรัสกลายพันธุ์ทีแพร่ เชื 'อง่ายขึ 'น เป็ นปรากฏการณ์ทีอาจเกิดขึ 'นได้ ในพื 'นทีส่วนอืนๆ ของ
โลก แต่ความวิตกเกียวกับการระบาดของโควิด-19 บรรเทาลง ได้ สร้ างแรงกดดันต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แนะนํานักลงทุนจับตา หากราคา
ทองคําปรับตัวขึ 'นทดสอบแนวต้ าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์ และยังไม่สามารถยืนได้ อาจเห็นการย่อตัวลงไปบริ เวณแนวรับ แนะนําหากรับความเสียงได้
รอจังหวะเข้ าซื 'อบริ เวณแนวรับ 1,821-1,818 ดอลลาร์ ตอ่ ออนซ์เพือหวังทํากําไรระระยะสันจากการดี
'
ดตัว

ตารางที. 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
3/02/2564 16:02 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,837.90

1,834.03

-3.87

-0.21

Spot Silver ($)

26.66

26.76

0.10

0.38

เงินบาท (฿/$)

30.00

30.03

0.03

0.08

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,300

26,150

-150.00

-0.57

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

57.46

57.96

0.50

0.87

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

91.05

91.07

0.02

0.02

เงินยูโร (€/$)

1.2044

1.2021

-0.0023

-0.1900

ที.มา : Aspen

• (-) ยอดผู้ติดเชือ1 และรั กษาตัวในโรงพยาบาลในสหรั ฐด้ วยโรคโควิด-19 ลดลง ดูเหมือนว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรั ฐกําลัง
เปลียนแปลง ขณะทียอดผู้ตดิ เชื 'อและรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลงอย่างรวดเร็ วทัวประเทศ แต่ความคืบหน้ าดังกล่าวอาจถูกขัดขวางจากไวรัสกลายพันธุ์
ทีแพร่ เชื 'อง่ายขึ 'น ซึงปรากฏขึ 'นในพืน' ทีส่วนอืนๆของโลกอย่างรวดเร็ ว ยอดผู้ติดเชือ' รายใหม่เฉลีย 7 วันในสหรัฐลดลง 41% จากระดับสูงสุดเมือเดือนที
ผ่านมา และจํานวนผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลด้ วยโรคโควิด-19 ลดลง 29% จากระดับสูงสุด แต่นักระบาดวิทยาเตือนว่า สหรั ฐอยู่ในจุดเสียงของโรค
ระบาด พวกเขาแสดงความกังวลว่า จํานวนทีลดลงอาจทําให้ ประเทศชะล่าใจในช่วงทีควรระมัดระวังมากทีสุด และในขณะทีตัวเลขลดลงจากระดับสูงสุด
แต่ระดับของการติดเชื 'อยังคงสูงมากในพื 'นทีส่วนใหญ่ของประเทศทีการผ่อนปรนมาตรการจํากัด รวมทังการระบาดของไวรั
'
สกลายพันธุ์ทีแพร่ เชื 'อง่ายขึ 'น
อาจทําลายความคืบหน้ าของประเทศ • (-) วัคซีนโควิด-19 โดสเดียวจาก"AstraZeneca"สามารถลดการแพร่ เชือ1 67% ข้ อมูลวิจยั ระบุว่า วัคซีน 1 โดสของ Oxford/AstraZeneca สามารถ
ป้องกันการติดเชื 'อโควิด-19 อย่างน้ อย 3 เดือนและลดการแพร่ เชื 'อโควิด-19 ลง 2 ใน 3 การวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดจากการทดลอง 3 ครัง' พบว่า วัคซีนโดส
แรกสร้ างการป้องกันการติดเชื 'อโควิด-19 แบบแสดงอาการเฉลีย 76% ตังแต่
' 3 สัปดาห์ถึง 90 วันและลดการแพร่ เชื 'อของโรคดังกล่าว 67% ผลดังกล่าว
เป็ นผลเบื 'องต้ นและยังอยู่ภายใต้ การพิจารณาของวารสารการแพทย์ The Lancet แต่หากผลได้ รับการยืนยันจากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จะเรี ยก
ความมันใจต่อเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุขว่า การฉีดวัคซีนของ Oxford/AstraZenec โดสแรกให้ กบั กลุ่มเสียงเป็ นอันดับแรก เป็ นกลยุทธ์ทีเหมาะสม
• (-) ผลศึกษาชีผ1 ้ ูท. ีหายจากโควิด-19 อาจมีภูมิค้ ุมกันอย่ างน้ อย 6 เดือน ผลการศึกษาทีสําคัญของอังกฤษแสดงในวันนีว' ่า ประชาชนเกือบทุกคนที
หายป่ วยจากโรคโควิด -19 มี ส ารภูมิ ต้ า นทานระดับ สูง เป็ นเวลาอย่ า งน้ อ ย 6 เดื อ น ซึงมี แ นวโน้ ม จะปกป้ องพวกเขาจากการติด เชื อ' โควิด -19 ซํ า'
นักวิทยาศาสตร์ ระบุว่า การศึกษาดังกล่าว ซึงวัดระดับการติดเชือ' โควิด-19 ในอดีตในประชากรทัวอังกฤษ รวมทังระยะเวลาที
'
สารภูมิต้านทานอยู่ใน
ร่ างกายของผู้ติดเชื อ' อาจเรี ยกความมันใจบางส่วนว่า การติดเชื อ' ซํา' อย่างรวดเร็ วจะเกิดขึน' ได้ น้อย นางนาโอมิ อัล เลน ศาสตราจารย์ แ ละหัวหน้ า
นักวิทยาศาสตร์ ของ UK Biobank ซึงทําการศึกษาดังกล่าว ระบุว่า "ประชาชนส่วนใหญ่มีสารภูมิต้านทานระดับสูงทีตรวจพบได้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 6
เดือนหลังติดเชื 'อโควิด-19" ในกลุ่มผู้เข้ าร่ วมซึงเคยมีผลตรวจโควิด-19 เป็ นบวก 99% มีสารภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19 หรื อ SARS-CoV-2 เป็ นเวลา 3
เดือน และหลังการติดตาม 6 เดือนเต็มในการศึกษา 88% ในจํานวนนันยั
' งมีสารภูมิต้านทาน
• (-) ดอลลาร์ อยู่ใกล้ ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือนเทียบยูโร ดอลลาร์ อยู่ใกล้ ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือน เมือเทียบกับยูโรในวันนี ' ขณะทีนักลงทุนพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่ งในการฟื น' ตัวจากโรคระบาดของสหรัฐและยุโรป ทัศนะดังกล่าวได้ แรงหนุนจากความเคลือนไหวในวอชิงตันเพือเร่ ง
การใช้ จ่ายกระตุ้นมากขึ 'นซึงสวนทางกับความวิตกเกียวกับการขยายการล็อกดาวน์ในยุโรปและคาดการณ์ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนทีอ่อนแอ
ลงในไตรมาสนี ' ดอลลาร์ แทบไม่เปลียนแปลงที 1.2043 ดอลลาร์ ต่อยูโรในการซื 'อขายทีตลาดเอเชีย หลังจากทีแข็งแกร่ งขึ 'นสู่ 1.20115 ดอลลาร์ เมือคืนนี '
เป็ นครัง' แรกนับตังแต่
' วนั ที 1 ธ.ค. ดัชนีดอลลาร์ ทรงตัวเป็ นส่วนใหญ่ที 91.046 หลังจากทีปรับขึ 'นสู่ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือน ที 91.283 ในครัง' ก่อน แรง
บวกของดอลลาร์ มีขึน' แม้ ห้ ุนปรั บตัวขึน' ท่ามกลางความเชือมันในสินทรั พย์เสียงมากขึ 'น ซึงสวนทางกับความสัมพันธ์ทิศทางผกผันของดอลลาร์ กบั หุ้น
ในช่วงทีผ่านมา
• (+/-) หุ้นยุโรปเปิ ดบวกต่ อเนื.อง ตามทิศทางหุ้นเอเชีย-หวังเศรษฐกิจโลกฟื 1 นตัวเร็ว ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดปรับตัวขึ 'นในวันนี ' โดยบวกขึ 'นเป็ นวันที 3
ติดต่อกันแล้ ว เนืองจากนักลงทุนขานรับบรรยากาศการซื 'อขายเชิงบวกจากตลาดหุ้นเอเชียท่ามกลางความหวังทีว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื น' ตัวได้ เร็ วขึ 'น และ
นักลงทุนยังคงมุ่งความสนใจไปทีการเปิ ดเผยผลประกอบการของบริ ษัทจดทะเบียน ดัชนี Stoxx Europe 600 เปิ ดตลาดวันนี 'ทีระดับ 407.64 จุด เพิมขึ 'น
1.72 จุด หรื อ 0.42% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิ ดตลาดวันนีท' ี 13,986.72 จุด เพิมขึน' 151.56 จุด หรื อราว 1.10% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรังเศสเปิ ดตลาดวันนี 'ที 5,610.59 จุด เพิมขึ 'น 47.48 จุด หรื อ 0.85%
• (+/-) กนง.ประเมินเงินบาทยังเคลื.อนไหวสอดคล้ องกับสกุลในภูมิภาค แต่ ให้ ติดตามตลาดใกล้ ชิด นายทิตนันทิl มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย
นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวในการแถลงข่าวว่า ด้ านอัตรา
แลกเปลียนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ กนง.มองว่ายังเคลือนไหวไปในทิศทางทีสอดคล้ องกับสกุลในภูมิภาค โดยกนง.เห็นว่าควรให้ ติดตามสถานการณ์
ค่าเงินบาทอย่างใกล้ ชิด และพิจารณาความจําเป็ นของการดําเนินมาตรการทีเหมาะสมเพิมเติม รวมถึงผลักดันการสร้ างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตรา
แลกเปลียน (FX ecosystem) อย่างต่อเนือง ที.มา : 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 'อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

51.5**

53.0

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

57.1**

57.0

16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.8**

54.7

16.30 น. อังกฤษ
21.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.1**

52.9

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.2**

59.1

22.00 น. สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

60.7

22.00 น. สหรัฐฯ

ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายด้ านการก่อสร้ างเดือนธ.ค.

1.0%**

0.9%

การสํารวจความเชือมันทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP

51.9**

50.1

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

08.45 น.

จีน

ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

52.0**

56.3

14.00 น.

ไทย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครัง' ที 1/2564

0.50%**

0.50%

15.55 น. เยอรมนี

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

46.8

46.8

16.00 น. ยุโรป
16.30 น. อังกฤษ

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

45.0

45.0

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

57.5

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

56.7

57.2

22.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ 'ามันรายสัปดาห์

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

วันศุกร์ ที 5 ก.พ.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง1 ก่ อน

-9.9M

มติอตั ราดอกเบี 'ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง' แรกรายสัปดาห์

850K

847K

20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบื 'องต้ น

-2.7%

4.6%

20.30 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพต้ นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื 'องต้ น

3.6%

-6.6%

ยอดสังซื 'อภาคโรงงาน

0.7%

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้ เฉลียต่อชัวโมง

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 งทีมีการประกาศออกมา

*ทีมา Bisnews และ forexfactory.com ข้ อมูลวันที 29 มกราคม 2021 ซึงอาจมีการเปลียนแปลงในภายหลังได้

