
  

                         ราคาทองคาํพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนวต้าน
โซน 1,811-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถขึ �นไปยืนได้ น่าจะมี
แรงซื �อเกง็กาํไรกลับเข้ามาอีกครั�ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านไป
ได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั�งและอาจทําให้ราคา
ปรับตัวลงไปอีก ประเมนิแนวรับที/ 1,784-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

05 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้ นําสหรัฐแถลงว่า สหรัฐจะเสริมสร้าง "ความแข็งแกร่ง" ด้วยการสานสัมพนัธ์กบัประเทศพนัธมิตรเพื+อให้สามารถแข่งขนักบัจีน
และรัสเซียในเวทีโลกได้ รัฐบาลสหรัฐจะมีการประเมินท่าทีทางการทหารของสหรัฐต่อประเทศทั+วโลกใหม่อีกครั /ง หลายฝ่ายมองว่าการตดัสินใจดงักล่าวเป็น
สญัญาณที+บ่งชี /ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐกบัจีนที+ไม่ราบรื+น ขณะที+กองทพัจีนระบุว่า สหรัฐจงใจ "สร้างความตงึเครียด" ขดัขวางสนัติภาพและเสถียรภาพ 
หลงัเรือรบสหรัฐล่องผ่านช่องแคบไต้หวนัที+มีความอ่อนไหว ความไม่แน่นอนดงักล่าว ได้สร้างแรงซื /อเข้าสู่ตลาดทองคําเมื+อราคาอ่อนตวัลง อย่างไรก็ตาม หาก
ราคาทองคําปรับตวัขึ /นในระดบัจํากดั แนะนํานกัลงทนุแบ่งขายทองคําออกมา หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที+ 1,811-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเข้าซื /อ
คืนเมื+อราคามีการย่อตวัเข้าใกล้บริเวณแนวรับ 1,784-1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่หลุดแนวรับราคาทองคํายงัมีโอกาสขยบัขึ /นอีกครั /ง เบื /องต้นแนะนํา
นกัลงทนุซื /อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านอย่างระมดัระวงั 

ตารางที/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

5/02/2564 16:03 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,793.70 1,808.41 14.71 0.82 

Spot Silver ($) 26.33 26.68 0.35 1.33 

เงนิบาท (฿/$) 30.08 30.07 -0.02 -0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,900 25,800 -100.00 -0.39 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 58.84 59.43 0.59 1.00 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.53 91.39 -0.14 -0.15 

เงนิยโูร (€/$) 1.1964  1.1986  0.0022  0.1800  

  ที/มา : Aspen 

ที/มา : Aspen 

 

 1,784  1,764  1,737 

 1,818  1,844  1,860 

 

 



 

 

• (+) นายกฯอิตาลีส่งสัญญาณสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่ของ "มาริโอ ดรากี"  นายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ส่งสญัญาณสนบัสนนุคณะ
รัฐบาลชุดใหม่ของนายมาริโอ ดรากีที+เพิ+งได้รับการแต่งตั /งให้ดํารงตํานายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื+อไม่นานมานี / นายคอนเตแถลงต่อสื+อมวลชนว่า "ผมได้
พบปะกบันายดรากีเมื+อวนัพุธที+ผ่านมา เรามีการพูดคยุที+ยาวนานและเปิดกว้างมาก"  นายคอนเต เสริมว่า "สําหรับคนที+บอกว่าผมเป็นอุปสรรคต่อการ
จดัตั /งรัฐบาลชดุใหม่ ผมบอกได้เลยวา่พวกเขาไม่รู้จกัผมอย่างแน่นอน"   "ผมทํางานมาตลอดและจะเดินหน้าทํางานต่อไป เพื+อที+จะจดัตั /งรัฐบาลชุดใหม่ที+
สามารถรับมือกบัภาวะฉกุเฉินด้านสาธารณสขุ เศรษฐกิจ และสงัคมที+กําลงัดําเนินอยู่" เขากล่าวโดยอ้างถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นอกจากนี / 
นายคอนเตยงัสนบัสนนุ "รัฐบาลทางการเมือง" ซึ+งหมายถึงรัฐบาลที+ได้รับการสนบัสนนุอย่างแข็งแกร่งในรัฐสภา  คําแถลงของนายคอนเตมีความสําคญั
เนื+องจากพรรคไฟว์ สตาร์ มฟูเมนท์ (M5S) ซึ+งเป็นหนึ+งในพรรคที+ใหญ่ที+สดุในรัฐสภา มีความเหน็ไม่ตรงกนัว่าควรจะสนบัสนนุนายดรากีหรือไม่  ทั /งนี / นาย
ดรากี ได้เริ+มหารือกบับรรดาพรรคการเมืองภายในอิตาลี หลังจากที+ประธานาธิบดีเซอร์จิโอ มัตตาเรลลา มอบอํานาจให้เขาจดัตั /งรัฐบาลชุดใหม่เพื+อนํา
ประเทศผ่านพ้นวกิฤตการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

• (+)  เกาหลีใต้แนะนําให้ระมัดระวังวัคซีน "AstraZeneca" สําหรับผู้สูงอายุ  วันนี / กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาเกาหลีใต้ระบุว่า 
คณะกรรมการที+ปรึกษาเกาหลีใต้เรียกร้องให้ระมดัระวงัเกี+ยวกบัการใช้งานวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca สําหรับบุคคลที+มีอายุเกิน 65 
ปี โดยอ้างอิงถึงการขาดแคลนข้อมูล การตดัสินใจเพื+อจํากดัการใช้งานวคัซีนชนิดดงักล่าว ซึ+งมีแนวโน้มกลายเป็นวคัซีนชนิดแรกที+ได้รับการอนมุตัิโดย
เกาหลีใต้ อาจสร้างความซับซ้อนต่อโครงการฉีดวัคซีน ซึ+งให้ความสําคัญต่อเจ้าหน้าที+ทางการแพทย์และคนสูงอายุเป็นอันดับแรก นายอี ดง-ฮี 
ผู้ อํานวยการสถาบนัประเมินความปลอดภยัอาหารและยาแหง่ชาตเิกาหลีใต้ระบวุา่ คณะกรรมการด้านเภสชักรรมแห่งชาติเกาหลีใต้ไฟเขียวต่อวคัซีนชนิด
นี /สําหรับการใช้งานกบับคุคลที+มีอายเุกิน 18 ปี แตแ่นะนําให้ระมดัระวงัตอ่การใช้งานกบับคุคลที+อายเุกิน 65 ปี เขากล่าวว่า "คณะกรรมการชุดนี /แนะนําให้
ใช้วคัซีนดงักล่าวกบับคุคลที+อายเุกิน 18 ปี ตามที+ยโุรปแนะนํา แตแ่นะนําให้ระมดัระวงัต่อการตดัสินใจฉีดให้กบับุคคลอายุเกิน 65 ปี เนื+องจากไม่มีข้อมลู
ที+เพียงพอ" 

• (-) ยอดคําสั/ งซื �อภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีร่วงมากกว่าที/คาดในธ.ค. ข้อมลูแสดงวนันี /วา่ ยอดคําสั+งซื /อสินค้าที+ผลิตในเยอรมนีปรับลงมากกว่าที+คาด
ในเดือนธ.ค. เนื+องจากผลกระทบจากมาตรการจํากดัการระบาดของโควดิ-19 ฉดุอปุสงค์จากประเทศอื+นๆของยูโรโซน ข้อมลูที+เผยแพร่โดยสํานกังานสถิติ
รัฐบาลกลางเยอรมนีแสดงวา่ ยอดคําสั+งซื /อสินค้าสินค้าภาคอตุสาหกรรมปรับลง 1.9% ซึ+งได้รับการทบทวนปรับตามฤดกูาลแล้ว เทียบกบัการคาดการณ์
จากผลสํารวจภาคเอกชนที+การปรับลง 1.0% การปรับลงดงักล่าวมีขึ /นหลงัการปรับขึ /น ซึ+งได้รับการทบทวนปรับขึ /นที+ 2.7% ในเดือนพ.ย.   

• แอสตร้าเซนเนก้ายื+นขออนุมัติใช้วคัซีนโควิดต่อรัฐบาลญี+ปุ่ นแล้ว  บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าของอังกฤษได้ยื+นขออนุมัติใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ต่อ
กระทรวงสาธารณสขุของญี+ปุ่ นอย่างเป็นทางการแล้ว และเป็นผู้ผลิตวคัซีนรายที+ 2 ที+ยื+นขออนมุตัิต่อจากบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐ  แอสตร้าเซนเนก้ากําลงั
เร่งขออนมุตัใิช้วคัซีนแบบเร่งด่วน โดยมีข้อมลูผลการทดลองที+ดําเนินการในต่างประเทศและในญี+ปุ่ นประกอบการพิจารณา โดยแอสตร้าเซนเนก้าได้เริ+ม
ดําเนินการทดลองวคัซีนทางคลินิกร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดในญี+ปุ่ นเมื+อเดือนส.ค.ปีที+แล้ว และทดลองฉีดให้กบัผู้ เข้าร่วมการทดลองทั /ง 256 คน
เรียบร้อยแล้ว  ทั /งนี / แอสตร้าเซนเนก้าตั /งเป้าจดัส่งวคัซีนให้กบัญี+ปุ่ นจํานวน 120 ล้านโดส ซึ+งจะเพียงพอสําหรับประชาชน 60 ล้านคนในญี+ปุ่ น โดยวคัซีน
ของแอสตร้าเซนเนก้านั /นต่างจากไฟเซอร์ตรงที+ไม่ต้องจดัเก็บและขนส่งที+อุณหภูมิติดลบ จึงง่ายต่อการดําเนินการ   สํานักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้าง
แหล่งข่าวว่า ทางด้านไฟเซอร์ซึ+งได้ยื+นขออนุมัติใช้วคัซีนกับรัฐบาลญี+ปุ่ นไปเมื+อเดือนธ.ค. ปีที+แล้ว คาดว่าจะได้รับอนุมัติในวนัที+ 15 ก.พ.นี / หลังจากที+
กระทรวงสาธาธารณสขุได้ประชมุคณะทํางาน 

• (+/-) "ทรัมป์" ไม่เข้าชี �แจงในการไต่สวนคดีถอดถอน เชื/อผิดหลักรัฐธรรมนูญ ทีมทนายความของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ 
เปิดเผยว่า นายทรัมป์จะไม่เข้าชี /แจงข้อเท็จจริงต่อที+ประชุมวฒุิสภาสหรัฐซึ+งจะดําเนินการไต่สวนเพื+อถอดถอนทรัมป์ในสปัดาห์หน้า โดยทีมทนายความ
ระบุว่า คําขอของพรรคเดโมแครตที+ต้องการให้นายทรัมป์เข้าชี /แจงนั /น เป็นแค่การเรียกร้องความสนใจ นายบรูซ แคสเตอร์และนายเดวิด เชิน ทีมทนาย
ของนายทรัมป์ระบุว่า "พวกเราได้รับหนงัสือคําร้องที+พวกคณุใช้เรียกร้องความสนใจจากสื+อแล้ว พวกคณุน่าจะรู้ดีว่าการไต่สวนครั /งนี /ไม่เป็นไปตามหลัก
รัฐธรรมนญู หนงัสือของพวกคณุฉบบันี /ทําได้เพียงยืนยนัในสิ+งที+ทกุคนรู้ดีอยู่แล้ว คือพวกคณุไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่อประธานธิบดีคนที+ 45 ของ
สหรัฐอเมริกา ซึ+งในตอนนี /เป็นประชาชนชาวอเมริกนัคนหนึ+ง" 

   ที/มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

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.   46.7** 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   45.4** 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   39.5** 38.8 

 20.15 น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   174K** -123K 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื /อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   58.3** 57.5 

 22.00 น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 57.2 

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ /ามนัรายสปัดาห์    -1.0M** -9.9M 

วนัพฤหสับดีที+ 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี /ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10%** 0.10% 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั /งแรกรายสปัดาห์   779K** 847K 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื /องต้น   -4.8%** 4.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื /องต้น   6.8%** -6.6% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั+งซื /อภาคโรงงาน   1.1%** 1.0% 

วนัศกุร์ที+ 5 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี+ยตอ่ชั+วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   77K -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 

 
 

 


