
  

                      ราคาพยายามทดสอบแนวต้านโซน 1,850-1,856 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ไม่สามารถผ่านแนวต้านไปได้ ทําให้ราคา
แนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาและราคาอาจปรับตัวลง โดย
ประเมินแนวรับที. 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้จะเกิดแรง
ซื 1อดันราคาขึ 1นอีกครั1ง 

03 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 กําลงัเปลี�ยนแปลง เมื�อยอดผู้ตดิเชื 'อรายใหม่ในสหรัฐลดลง 29% จากระดบัสูงสุด และ ยอดผู้ติดเชื 'อรายใหม่เฉลี�ย 7 
วนัในสหรัฐลดลง 41% เมื�อเทียบจากระดบัสงูสดุเมื�อเดือนที�ผ่านมา นอกจากนี ' จีนรายงานจํานวนผู้ติดเชื 'อโควิด-19 รายใหม่ตํ�าสุดเมื�อเทียบรายวนั ในรอบกว่า 
1 เดือน ซึ�งเป็นสิ�งบ่งชี 'ล่าสุดว่า กระแสการติดเชื 'อในปัจจุบนักําลงัลดลงอย่างชัดเจน แม้ว่านกัระบาดวิทยาเตือนว่า ไม่ควรชะล่าใจ เนื�องจากระดบัของการติด
เชื 'อยงัคงสงูมากในประเทศที�มีการผ่อนปรนมาตรการเว้นระยะหา่ง และไวรัสกลายพนัธุ์ที�แพร่เชื 'อง่ายขึ 'น เป็นปรากฏการณ์ที�อาจเกิดขึ 'นได้ในพื 'นที�ส่วนอื�นๆ ของ
โลก แต่ความวิตกเกี�ยวกบัการระบาดของโควิด-19 บรรเทาลง ได้สร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แนะนํานกัลงทุนจบัตา หากราคา
ทองคําปรับตวัขึ 'นทดสอบแนวต้าน 1,850-1,856 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และยงัไม่สามารถยืนได้ อาจเห็นการย่อตวัลงไปบริเวณแนวรับ แนะนําหากรับความเสี�ยงได้
รอจงัหวะเข้าซื 'อบริเวณแนวรับ 1,821-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพื�อหวงัทํากําไรระระยะสั 'นจากการดีดตวั 

ตารางที. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

3/02/2564 16:02 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,837.90 1,834.03 -3.87 -0.21 

Spot Silver ($) 26.66 26.76 0.10 0.38 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.03 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,300 26,150 -150.00 -0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 57.46 57.96 0.50 0.87 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.05 91.07 0.02 0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.2044  1.2021  -0.0023  -0.1900  

  ที.มา : Aspen 

ที.มา : Aspen 

 

 1,818  1,800  1,787 
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• (-)  ยอดผู้ติดเชื 1อและรักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐด้วยโรคโควิด-19 ลดลง   ดเูหมือนว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐกําลัง
เปลี�ยนแปลง ขณะที�ยอดผู้ตดิเชื 'อและรักษาตวัในโรงพยาบาลลดลงอย่างรวดเร็วทั�วประเทศ แต่ความคืบหน้าดงักล่าวอาจถูกขดัขวางจากไวรัสกลายพนัธุ์
ที�แพร่เชื 'อง่ายขึ 'น ซึ�งปรากฏขึ 'นในพื 'นที�ส่วนอื�นๆของโลกอย่างรวดเร็ว  ยอดผู้ติดเชื 'อรายใหม่เฉลี�ย 7 วนัในสหรัฐลดลง 41% จากระดบัสูงสุดเมื�อเดือนที�
ผ่านมา และจํานวนผู้ รักษาตวัในโรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 ลดลง 29% จากระดบัสูงสุด แต่นักระบาดวิทยาเตือนว่า สหรัฐอยู่ในจุดเสี�ยงของโรค
ระบาด พวกเขาแสดงความกงัวลวา่ จํานวนที�ลดลงอาจทําให้ประเทศชะล่าใจในช่วงที�ควรระมดัระวงัมากที�สุด และในขณะที�ตวัเลขลดลงจากระดบัสูงสุด 
แตร่ะดบัของการตดิเชื 'อยงัคงสงูมากในพื 'นที�ส่วนใหญ่ของประเทศที�การผ่อนปรนมาตรการจํากดั รวมทั 'งการระบาดของไวรัสกลายพนัธุ์ที�แพร่เชื 'อง่ายขึ 'น 
อาจทําลายความคืบหน้าของประเทศ - 

• (-) วัคซีนโควิด-19 โดสเดียวจาก"AstraZeneca"สามารถลดการแพร่เชื 1อ 67%  ข้อมลูวิจยัระบุว่า วคัซีน 1 โดสของ Oxford/AstraZeneca สามารถ
ป้องกนัการตดิเชื 'อโควดิ-19 อย่างน้อย 3 เดือนและลดการแพร่เชื 'อโควิด-19 ลง 2 ใน 3  การวิเคราะห์ข้อมลูล่าสุดจากการทดลอง 3 ครั 'งพบว่า วคัซีนโดส
แรกสร้างการป้องกนัการตดิเชื 'อโควิด-19 แบบแสดงอาการเฉลี�ย 76% ตั 'งแต่ 3 สปัดาห์ถึง 90 วนัและลดการแพร่เชื 'อของโรคดงักล่าว 67%  ผลดงักล่าว
เป็นผลเบื 'องต้นและยงัอยู่ภายใต้การพิจารณาของวารสารการแพทย์ The Lancet แต่หากผลได้รับการยืนยนัจากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จะเรียก
ความมั�นใจตอ่เจ้าหน้าที�สาธารณสขุวา่ การฉีดวคัซีนของ Oxford/AstraZenec โดสแรกให้กบักลุ่มเสี�ยงเป็นอนัดบัแรก เป็นกลยทุธ์ที�เหมาะสม  

• (-) ผลศึกษาชี 1ผู้ที.หายจากโควิด-19 อาจมีภูมิคุ้มกันอย่างน้อย 6 เดือน  ผลการศึกษาที�สําคญัของอังกฤษแสดงในวนันี 'ว่า ประชาชนเกือบทกุคนที�
หายป่วยจากโรคโควิด-19 มีสารภูมิต้านทานระดับสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ�งมีแนวโน้มจะปกป้องพวกเขาจากการติดเชื 'อโควิด-19 ซํ 'า 
นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า การศึกษาดงักล่าว ซึ�งวดัระดับการติดเชื 'อโควิด-19 ในอดีตในประชากรทั�วอังกฤษ รวมทั 'งระยะเวลาที�สารภูมิต้านทานอยู่ใน
ร่างกายของผู้ ติดเชื 'อ อาจเรียกความมั�นใจบางส่วนว่า การติดเชื 'อซํ 'าอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ 'นได้น้อย นางนาโอมิ อัลเลน ศาสตราจารย์และหัวหน้า
นกัวิทยาศาสตร์ของ UK Biobank ซึ�งทําการศกึษาดงักล่าว ระบุว่า "ประชาชนส่วนใหญ่มีสารภูมิต้านทานระดบัสูงที�ตรวจพบได้ เป็นเวลาอย่างน้อย 6 
เดือนหลงัตดิเชื 'อโควดิ-19"  ในกลุ่มผู้ เข้าร่วมซึ�งเคยมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก  99% มีสารภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-19 หรือ SARS-CoV-2 เป็นเวลา 3 
เดือน และหลงัการตดิตาม 6 เดือนเตม็ในการศกึษา 88% ในจํานวนนั 'นยงัมีสารภมูิต้านทาน  

• (-) ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดับสูงสุดรอบ 2 เดือนเทียบยูโร ดอลลาร์อยู่ใกล้ระดบัสูงสุดรอบ 2 เดือน เมื�อเทียบกบัยูโรในวนันี ' ขณะที�นักลงทุนพิจารณา
ความแตกตา่งระหวา่งความแข็งแกร่งในการฟื'นตวัจากโรคระบาดของสหรัฐและยุโรป ทศันะดงักล่าวได้แรงหนนุจากความเคลื�อนไหวในวอชิงตนัเพื�อเร่ง
การใช้จ่ายกระตุ้นมากขึ 'นซึ�งสวนทางกบัความวิตกเกี�ยวกบัการขยายการล็อกดาวน์ในยุโรปและคาดการณ์ถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจยูโรโซนที�อ่อนแอ
ลงในไตรมาสนี '  ดอลลาร์แทบไม่เปลี�ยนแปลงที� 1.2043 ดอลลาร์ต่อยูโรในการซื 'อขายที�ตลาดเอเชีย หลงัจากที�แข็งแกร่งขึ 'นสู่ 1.20115 ดอลลาร์เมื�อคืนนี '
เป็นครั 'งแรกนบัตั 'งแต่วนัที� 1 ธ.ค.  ดชันีดอลลาร์ทรงตวัเป็นส่วนใหญ่ที� 91.046 หลงัจากที�ปรับขึ 'นสู่ระดบัสูงสุดรอบ 2 เดือน ที� 91.283 ในครั 'งก่อน  แรง
บวกของดอลลาร์มีขึ 'นแม้หุ้นปรับตวัขึ 'น ท่ามกลางความเชื�อมั�นในสินทรัพย์เสี�ยงมากขึ 'น ซึ�งสวนทางกับความสมัพนัธ์ทิศทางผกผันของดอลลาร์กบัหุ้น
ในช่วงที�ผ่านมา 

• (+/-) หุ้นยุโรปเปิดบวกต่อเนื.อง ตามทิศทางหุ้นเอเชีย-หวังเศรษฐกิจโลกฟื1นตัวเร็ว  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดปรับตวัขึ 'นในวนันี ' โดยบวกขึ 'นเป็นวนัที� 3 
ตดิตอ่กนัแล้ว เนื�องจากนกัลงทนุขานรับบรรยากาศการซื 'อขายเชิงบวกจากตลาดหุ้นเอเชียท่ามกลางความหวงัที�ว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื'นตวัได้เร็วขึ 'น และ
นกัลงทนุยงัคงมุ่งความสนใจไปที�การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน  ดชันี Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี 'ที�ระดบั 407.64 จุด เพิ�มขึ 'น 
1.72 จุด หรือ 0.42%  ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันี 'ที� 13,986.72 จุด เพิ�มขึ 'น 151.56 จุด หรือราว 1.10% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝรั�งเศสเปิดตลาดวนันี 'ที� 5,610.59 จดุ เพิ�มขึ 'น 47.48 จดุ หรือ 0.85% 

• (+/-) กนง.ประเมินเงนิบาทยังเคลื.อนไหวสอดคล้องกับสกุลในภูมิภาค แต่ให้ติดตามตลาดใกล้ชิด  นายทิตนนัทิl มลัลิกะมาส ผู้ ช่วยผู้ว่าการสาย
นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กล่าวในการแถลงข่าวว่า ด้านอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินบาทเทียบกบัดอลลาร์ กนง.มองว่ายังเคลื�อนไหวไปในทิศทางที�สอดคล้องกบัสกุลในภูมิภาค โดยกนง.เห็นว่าควรให้ติดตามสถานการณ์
คา่เงินบาทอย่างใกล้ชิด และพิจารณาความจําเป็นของการดําเนินมาตรการที�เหมาะสมเพิ�มเติม รวมถึงผลกัดนัการสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอตัรา
แลกเปลี�ยน (FX ecosystem) อย่างตอ่เนื�อง ที.มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

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

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

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.1** 52.9 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 60.7 

 22.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.0%** 0.9% 

วนัองัคารที� 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  51.9** 50.1 

วนัพธุที� 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin  52.0** 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั 'งที� 1/2564   0.50%** 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   46.8 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   45.0 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   38.8 38.8 

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

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   57.5 57.5 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.7 57.2 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 'ามนัรายสปัดาห์     -9.9M 

วนัพฤหสับดีที� 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี 'ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 'งแรกรายสปัดาห์   850K 847K 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื 'องต้น   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื 'องต้น   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 'อภาคโรงงาน   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 

 
 

 

 

 


