05 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาทองคําพยายามดีดตัวกลับขึนไปทดสอบแนวต้ าน
โซน 1,811-1,818 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หากราคาสามารถขึนไปยืนได้ น่ าจะมี
แรงซือเก็งกําไรกลับเข้ ามาอีกครั ง แต่ หากราคาไม่ สามารถผ่ านแนวต้ านไป
ได้ มี แ นวโน้ มเกิด แรงขายทํา กํ า ไรออกมาอี ก ครั งและอาจทํา ให้ ร าคา
ปรั บตัวลงไปอีก ประเมินแนวรั บที/ 1,784-1,764 ดอลลาร์ ต่อออนซ์

1,784

1,764

1,737

1,818

1,844

1,860

ที/มา : Aspen

สรุ ป ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นําสหรัฐแถลงว่า สหรัฐจะเสริ มสร้ าง "ความแข็งแกร่ ง" ด้ วยการสานสัมพันธ์กบั ประเทศพันธมิตรเพื+อให้ สามารถแข่งขันกับจีน
และรัสเซียในเวทีโลกได้ รัฐบาลสหรัฐจะมีการประเมินท่าทีทางการทหารของสหรั ฐต่อประเทศทัว+ โลกใหม่อีกครั ง/ หลายฝ่ ายมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็ น
สัญญาณที+บ่งชี /ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที+ไม่ราบรื+ น ขณะที+กองทัพจีนระบุว่า สหรัฐจงใจ "สร้ างความตึงเครี ยด" ขัดขวางสันติภาพและเสถียรภาพ
หลังเรื อรบสหรัฐล่องผ่านช่องแคบไต้ หวันที+มีความอ่อนไหว ความไม่แน่นอนดังกล่าว ได้ สร้ างแรงซื /อเข้ าสู่ตลาดทองคําเมื+อราคาอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม หาก
ราคาทองคําปรับตัวขึ /นในระดับจํากัด แนะนํานักลงทุนแบ่งขายทองคําออกมา หากราคาทองคําทดสอบแนวต้ านที+ 1,811-1,818 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ และเข้ าซื /อ
คืนเมื+อราคามีการย่อตัวเข้ าใกล้ บริ เวณแนวรับ 1,784-1,764 ดอลลาร์ ต่อออนซ์ หากราคาไม่หลุดแนวรับราคาทองคํายังมีโอกาสขยับขึ /นอีกครัง/ เบื /องต้ นแนะนํา
นักลงทุนซื /อขายตามกรอบแนวรับแนวต้ านอย่างระมัดระวัง

ตารางที/ 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
5/02/2564 16:03 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,793.70

1,808.41

14.71

0.82

Spot Silver ($)

26.33

26.68

0.35

1.33

เงินบาท (฿/$)

30.08

30.07

-0.02

-0.05

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

25,900

25,800

-100.00

-0.39

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

58.84

59.43

0.59

1.00

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

91.53

91.39

-0.14

-0.15

เงินยูโร (€/$)

1.1964

1.1986

0.0022

0.1800

ที/มา : Aspen

• (+) นายกฯอิตาลีส่งสัญญาณสนับสนุนรั ฐบาลชุดใหม่ ของ "มาริโอ ดรากี" นายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรี อิตาลี ส่งสัญญาณสนับสนุนคณะ
รัฐบาลชุดใหม่ของนายมาริ โอ ดรากีที+เพิ+งได้ รับการแต่งตังให้
/ ดํารงตํานายกรั ฐมนตรี คนใหม่เมื+อไม่นานมานี / นายคอนเตแถลงต่อสื+อมวลชนว่า "ผมได้
พบปะกับนายดรากีเมื+อวันพุธที+ผ่านมา เรามีการพูดคุยที+ยาวนานและเปิ ดกว้ างมาก" นายคอนเต เสริ มว่า "สําหรับคนที+บอกว่าผมเป็ นอุปสรรคต่อการ
จัดตังรั/ ฐบาลชุดใหม่ ผมบอกได้ เลยว่าพวกเขาไม่ร้ ู จกั ผมอย่างแน่นอน" "ผมทํางานมาตลอดและจะเดินหน้ าทํางานต่อไป เพื+อที+จะจัดตังรั/ ฐบาลชุดใหม่ที+
สามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมที+กําลังดําเนินอยู่" เขากล่าวโดยอ้ างถึงการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี /
นายคอนเตยังสนับสนุน "รัฐบาลทางการเมือง" ซึง+ หมายถึงรัฐบาลที+ได้ รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ งในรัฐสภา คําแถลงของนายคอนเตมีความสําคัญ
เนื+องจากพรรคไฟว์ สตาร์ มูฟเมนท์ (M5S) ซึง+ เป็ นหนึง+ ในพรรคที+ใหญ่ที+สดุ ในรัฐสภา มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะสนับสนุนนายดรากีหรื อไม่ ทังนี
/ / นาย
ดรากี ได้ เริ+ มหารื อกับบรรดาพรรคการเมืองภายในอิตาลี หลังจากที+ประธานาธิบดีเซอร์ จิโอ มัตตาเรลลา มอบอํานาจให้ เขาจัดตังรั/ ฐบาลชุดใหม่เพื+อนํา
ประเทศผ่านพ้ นวิกฤตการแพร่ ระบาดของโควิด-19
• (+) เกาหลี ใต้ แ นะนํ าให้ ร ะมั ด ระวั งวัค ซีน "AstraZeneca" สํ าหรั บ ผู้ สู งอายุ วันนี / กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลี ใต้ ร ะบุว่า
คณะกรรมการที+ปรึกษาเกาหลีใต้ เรี ยกร้ องให้ ระมัดระวังเกี+ยวกับการใช้ งานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริ ษัท AstraZeneca สําหรับบุคคลที+มีอายุเกิน 65
ปี โดยอ้ างอิงถึงการขาดแคลนข้ อมูล การตัดสินใจเพื+อจํากัดการใช้ งานวัคซีนชนิดดังกล่าว ซึง+ มีแนวโน้ มกลายเป็ นวัคซีนชนิดแรกที+ได้ รับการอนุมตั ิโดย
เกาหลี ใต้ อาจสร้ างความซับ ซ้ อ นต่อ โครงการฉี ด วัคซี น ซึ+ง ให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ เจ้ าหน้ าที+ ท างการแพทย์ แ ละคนสูง อายุเ ป็ นอัน ดับแรก นายอี ดง-ฮี
ผู้อํานวยการสถาบันประเมินความปลอดภัยอาหารและยาแห่งชาติเกาหลีใต้ ระบุวา่ คณะกรรมการด้ านเภสัชกรรมแห่งชาติเกาหลีใต้ ไฟเขียวต่อวัคซีนชนิด
นี /สําหรับการใช้ งานกับบุคคลที+มีอายุเกิน 18 ปี แต่แนะนําให้ ระมัดระวังต่อการใช้ งานกับบุคคลที+อายุเกิน 65 ปี เขากล่าวว่า "คณะกรรมการชุดนี /แนะนําให้
ใช้ วคั ซีนดังกล่าวกับบุคคลที+อายุเกิน 18 ปี ตามที+ยโุ รปแนะนํา แต่แนะนําให้ ระมัดระวังต่อการตัดสินใจฉีดให้ กบั บุคคลอายุเกิน 65 ปี เนื+องจากไม่มีข้อมูล
ที+เพียงพอ"
• (-) ยอดคําสั/งซือภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีร่วงมากกว่ าที/คาดในธ.ค. ข้ อมูลแสดงวันนี /ว่า ยอดคําสัง+ ซื /อสินค้ าที+ผลิตในเยอรมนีปรับลงมากกว่าที+คาด
ในเดือนธ.ค. เนื+องจากผลกระทบจากมาตรการจํากัดการระบาดของโควิด-19 ฉุดอุปสงค์จากประเทศอื+นๆของยูโรโซน ข้ อมูลที+เผยแพร่ โดยสํานักงานสถิติ
รัฐบาลกลางเยอรมนีแสดงว่า ยอดคําสัง+ ซื /อสินค้ าสินค้ าภาคอุตสาหกรรมปรับลง 1.9% ซึง+ ได้ รับการทบทวนปรับตามฤดูกาลแล้ ว เทียบกับการคาดการณ์
จากผลสํารวจภาคเอกชนที+การปรับลง 1.0% การปรับลงดังกล่าวมีขึ /นหลังการปรับขึ /น ซึง+ ได้ รับการทบทวนปรับขึ /นที+ 2.7% ในเดือนพ.ย.
• แอสตร้ าเซนเนก้ ายื+ นขออนุมัติใช้ วคั ซีนโควิดต่อรั ฐบาลญี+ ปุ่นแล้ ว บริ ษัทแอสตร้ าเซนเนก้ าของอังกฤษได้ ยื+นขออนุมัติใช้ วคั ซีนต้ านไวรั ส โควิด-19 ต่อ
กระทรวงสาธารณสุขของญี+ปนอย่
ุ่ างเป็ นทางการแล้ ว และเป็ นผู้ผลิตวัคซีนรายที+ 2 ที+ยื+นขออนุมตั ิต่อจากบริ ษัทไฟเซอร์ ของสหรัฐ แอสตร้ าเซนเนก้ ากําลัง
เร่ งขออนุมตั ใิ ช้ วคั ซีนแบบเร่ งด่วน โดยมีข้อมูลผลการทดลองที+ดําเนินการในต่างประเทศและในญี+ปนประกอบการพิ
ุ่
จารณา โดยแอสตร้ าเซนเนก้ าได้ เริ+ ม
ดําเนินการทดลองวัคซีนทางคลินิกร่ วมกับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ ดในญี+ปนเมื
ุ่ +อเดือนส.ค.ปี ที+แล้ ว และทดลองฉีดให้ กบั ผู้เข้ าร่ วมการทดลองทัง/ 256 คน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
/ / แอสตร้ าเซนเนก้ าตังเป
/ ้ าจัดส่งวัคซีนให้ กบั ญี+ปนจํ
ุ่ านวน 120 ล้ านโดส ซึง+ จะเพียงพอสําหรับประชาชน 60 ล้ านคนในญี+ปนุ่ โดยวัคซีน
ของแอสตร้ าเซนเนก้ านันต่
/ างจากไฟเซอร์ ตรงที+ไม่ต้องจัดเก็บและขนส่งที+อุณหภูมิติดลบ จึงง่ายต่อการดําเนินการ สํานักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้ าง
แหล่งข่าวว่า ทางด้ านไฟเซอร์ ซึ+งได้ ยื+นขออนุมัติใช้ วคั ซีนกับรั ฐบาลญี+ ปุ่นไปเมื+อเดือนธ.ค. ปี ที+แล้ ว คาดว่าจะได้ รับอนุมัติในวันที+ 15 ก.พ.นี / หลังจากที+
กระทรวงสาธาธารณสุขได้ ประชุมคณะทํางาน
• (+/-) "ทรั มป์ " ไม่ เข้ าชีแจงในการไต่ สวนคดีถอดถอน เชื/อผิดหลักรั ฐธรรมนู ญ ทีมทนายความของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรั ฐ
เปิ ดเผยว่า นายทรัมป์จะไม่เข้ าชี /แจงข้ อเท็จจริ งต่อที+ประชุมวุฒิสภาสหรัฐซึง+ จะดําเนินการไต่สวนเพื+อถอดถอนทรัมป์ในสัปดาห์หน้ า โดยทีมทนายความ
ระบุว่า คําขอของพรรคเดโมแครตที+ต้องการให้ นายทรั มป์เข้ าชี /แจงนัน/ เป็ นแค่การเรี ยกร้ องความสนใจ นายบรู ซ แคสเตอร์ และนายเดวิด เชิน ทีมทนาย
ของนายทรัมป์ระบุว่า "พวกเราได้ รับหนังสือคําร้ องที+พวกคุณใช้ เรี ยกร้ องความสนใจจากสื+อแล้ ว พวกคุณน่าจะรู้ ดีว่าการไต่สวนครัง/ นี /ไม่เป็ นไปตามหลัก
รัฐธรรมนูญ หนังสือของพวกคุณฉบับนี /ทําได้ เพียงยืนยันในสิ+งที+ทกุ คนรู้ ดีอยู่แล้ ว คือพวกคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่อประธานธิบดีคนที+ 45 ของ
สหรัฐอเมริ กา ซึง+ ในตอนนี /เป็ นประชาชนชาวอเมริ กนั คนหนึง+ "
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%

การสํารวจความเชื+อมัน+ ทางเศรษฐกิจจาก 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.

46.7**

46.8

16.00 น. ยุโรป
16.30 น. อังกฤษ

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

45.4**

45.0

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

39.5**

38.8

20.15 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้ างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP

174K**

-123K

21.45 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

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

58.3**

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

57.2

22.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนํ /ามันรายสัปดาห์

-1.0M**

-9.9M

มติอตั ราดอกเบี /ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%**

0.10%

จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครัง/ แรกรายสัปดาห์

779K**

847K

20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบื /องต้ น

-4.8%**

4.6%

20.30 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพต้ นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื /องต้ น

6.8%**

-6.6%

ยอดสัง+ ซื /อภาคโรงงาน

1.1%**

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้ เฉลี+ยต่อชัว+ โมง

0.3%

0.8%

ตัวเลขการจ้ างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.

77K

-140K

20.30 น. สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนม.ค.

6.7%

6.7%

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

วันศุกร์ ที+ 5 ก.พ.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่ อน

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

