
  

                         ราคาทองคําพยายามดีดตัวขึ �นเพื� อทดสอบโซน 
1,830 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถยืนได้มั� นคง ราคาอาจมี
โอกาสทดสอบแนวต้านไปบริเวณ 1,851 แต่หากราคาไม่สามารถผ่าน
แนวต้านแรกไปได้ อาจเกิดแรงขายทํากําไรออกมาอาจทําให้ราคา
ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที� 1,805-1,784 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

08 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป นางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ให้สมัภาษณ์กบัรายการ "State of the Union" ของสถานทีโทรทศัน์ CNN โดยแสดงความเชื3อมั3นว่า การจ้างงานใน
สหรัฐจะกลบัมาขยายตวัได้เตม็ที3อีกครั 7งในปี 2022 หากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ มีผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย นางเยลเลน เชื3อมั3น
วา่ มาตรการดงักล่าวจะไม่ทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญกบัความเสี3ยงด้านเงินเฟ้อ มมุมองดงักล่าว สร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ที3ป้องกนัเงิน
เฟ้อ อย่างไรก็ตาม ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัได้รับแรงหนนุพยุงไว้ เมื3อประธานาธิบดีโจ ไบเดน ยืนยนัว่า สหรัฐจะไม่ยกเลิกมาตรการควํ3าบาตรอิหร่าน 
หากอิหร่านไม่หยุดการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมก่อน ทางด้าน นายโมฮัมหมดั จาหวดั ซารีฟ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่า อิหร่านกําลัง
หมดความอดทนกบัสญัญาณล่าสุดของรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐที3จะยงัคงมาตรการควํ3าบาตรที3ผิดกฎหมายต่ออิหร่าน โดยในระยะสั 7นหากราคาทองคํามีการ
ปรับตวัลดลงมาไม่หลดุแนวรับ นกัลงทนุสามารถเข้าซื 7อเก็งกําไรระยะสั 7น  ทั 7งนี 7ประเมินแนวรับไว้ที3 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีแนวรับสําคญับริเวณ 1,784 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ เมื3อราคาขยบัขึ 7นให้จับตาโซนระดบั 1,830-1,851 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคําทดสอบแล้วยังไม่สามารถขึ 7นไปยืนได้ นกัลงทุน
อาจแบง่ทองคําบางส่วนออกขายในลกัษณะทยอยทํากําไรออกมาเมื3อราคาขยบัขึ 7น 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

8/02/2564 16:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,812.98 1,809.12 -3.86 -0.21 

Spot Silver ($) 26.90 26.96 0.06 0.22 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.04 0.04 0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 25,800 0.00 0.00 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 59.34 60.19 0.85 1.43 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.02 91.14 0.13 0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2048  1.2031  -0.0017  -0.1400  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,805  1,784  1,764 

 1,830  1,851  1,875 

 

 



 

 

• (+) เยอรมนีเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวในเดือนธ.ค.  สํานักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนี (Destatis) รายงานในวันนี 7ว่า ผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมทรงตวัในเดือนธ.ค. 2563 เนื3องจากการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื3อสกดัโควิด-19 ทั 7งในเยอรมนีและต่างประเทศ ส่งผลให้ภาค
การผลิตเพื3อส่งออกของเยอรมนีชะลอตวัลง  รายงานระบวุา่ ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนีทรงตวัในเดือนธ.ค. หลงัจากที3ขยายตวั 1.5% ในเดือน
พ.ย. ขณะที3นกัวเิคราะห์คาดการณ์วา่จะขยายตวั 0.3% ในเดือนธ.ค.  ทั 7งนี 7 ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมของเยอรมนีไม่มีการขยายตวัเป็นเดือนแรก หลงัจาก
ที3ขยายตวัตอ่เนื3องมาตลอด 7 เดือนก่อนหน้านี 7 โดยสาเหตหุลกัมาจากผลผลิตภาคการก่อสร้างที3หดตวั 3.2% 

• (+) ออสเตรเลียเรียกร้องจีนปล่อยตัวนักข่าวออสซี� หลังถูกคุมตัวนาน 6 เดือน  ออสเตรเลียเรียกร้องให้จีนปล่อยตวันางเฉิง เล่ย ผู้ สื3อข่าวชาว
ออสเตรเลียที3ถกูจบักมุตวัในจีนเป็นเวลานานถงึ 6 เดือน หลงัถกูตั 7งข้อกล่าวหาวา่ส่งมอบข้อมลูลบัของรัฐบาลจีนให้แก่ต่างชาติ ซึ3งถือเป็นการกระทําที3ผิด
กฏหมาย  นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่า นางเฉิง เล่ย เป็นผู้ สื3อข่าวชาวออสเตรเลีย ประจําสถานีโทรทศัน์ CGTN ซึ3งเป็น
ช่องข่าวภาคภาษาองักฤษของรัฐบาลจีน ถูกจับกุมตวัเมื3อเดือนส.ค.ปีที3แล้ว โดยขณะนี 7รัฐบาลออสเตรเลียมีความกงัวลเกี3ยวกบัสวสัดิภาพของนางเฉิง  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งออสเตรเลียและจีนเป็นไปอย่างตงึเครียดตั 7งแตปี่ที3แล้ว หลงัจากที3ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการสอบสวนเกี3ยวกบัแหล่งที3มาของการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที3จีนตอบโต้ด้วยการมาตรการทางการค้าต่อออสเตรเลีย  รายงานระบุว่า ในช่วงไม่กี3วันที3ผ่านมา มีผู้ สื3อข่าว
ต่างประเทศของออสเตรเลีย 2 คนหลบหนีออกจากจีน โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที3กงสุลของออสเตรเลีย หลังจากทั 7งคู่ถูกสอบสวนโดย
กระทรวงความมั3นคงแหง่ชาตจีิน 

• (+) IMF เตือนสหรัฐอาจเผชิญปัญหาบริษัทล้มละลาย,ว่างงานหากไม่สนับสนุนการคลังต่อเนื�อง นางคริสทลัลีนา จอร์จีวา ผู้ อํานวยการกองทนุ
การเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เตือนว่า สหรัฐเผชิญความเป็นไปได้ที3จะเกิด "กระแสความเสี3ยง" ของการล้มละลายและการว่างงาน หากสหรัฐไม่คงการ
สนับสนนุทางการคลังจนกว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 สิ 7นสุดลง  เธอกล่าวว่า สหรัฐมีโอกาสในการดําเนินการเพิ3มเติมและการดําเนินการเช่นนั 7นจะสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกสําหรับเศรษฐกิจโลก  เมื3อได้รับคําถามวา่ เธอสนบัสนนุแผนเยียวยาวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐ
หรือไม่ เธอกล่าวว่า IMF สนบัสนนุการมุ่งเน้นของแผนไปที3การฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19, การดแูลสุขภาพ, การช่วยเหลือผู้ว่างงาน และการช่วยเหลือ
รัฐบาลระดบัรัฐและท้องถิ3น แม้เศรษฐกิจเริ3มฟื7นตวั แตเ่ธอระบวุา่ ความเสี3ยงยงัคงอยู่ โดยเฉพาะหากไม่รักษาการสนบัสนนุให้ยาวนานเพียงพอ 

• (-) "SoftBank" รายงานกําไรเพิ�มกว่า 20 เท่าใน Q3, สูงเหนือความคาดหมาย  วนันี 7บริษัท SoftBank Group Corp รายงานกําไรสุทธิเพิ3มขึ 7นกว่า 
20 เทา่ในไตรมาส 3 ซึ3งสงูเหนือความคาดหมายจากการฟื7นตวัของกองทนุ Vision Fund ในเครือ Softbank   กําไรสุทธิของเดือนต.ค.-ธ.ค.อยู่ที3 1.17 ล้าน
ล้านเยน (1.109 หมื3นล้านดอลลาร์) เทียบกบัประมาณการที3 1.71 แสนล้านเยนจากนกัวเิคราะห์ 4 คนในผลสํารวจภาคเอกชน  

• (-)  สหรัฐเตรียมปรับผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยที�สนามบิน 250 ดอลลาร์   สํานกังานความปลอดภยัด้านคมนาคมสหรัฐ (TSA) ระบุว่า ผู้ เดินทางที3
ละเมิดคําสั3งสวมหน้ากากอนามยัอาจถกูปรับมากถงึ 250 ดอลลาร์ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐกําหนดให้ผู้ เดินทางสวมหน้ากาก
อนามยัที3สนามบนิ, รถประจําทาง, เรือข้ามฟาก, รถไฟ และบริการรถ-รับส่งในสปัดาห์ที3ผ่านมา สายการบินต่างๆกําหนดว่า ผู้ เดินทางที3อายุเกิน 2 ปีต้อง
สวมหน้ากากอนามยันบัตั 7งแต่ฤดใูบไม้ผลิที3ผ่านมา แต่สหภาพแรงงานกดดนัให้ออกเป็นกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางเพื3อทําให้นโยบายดงักล่าวมีนํ 7าหนัก
มากขึ 7น TSA ระบวุา่ จะแนะนําให้สั3งปรับมากถงึ 1,500 ดอลลาร์สําหรับผู้กระทําผิดซํ 7า 

• (-) หุ้นจีนปิดปรับขึ �นจากการปฏิรูปตลาดขณะคลายวิตกโควิด-19    หุ้นจีนปิดปรับขึ 7นในวนันี 7 ขณะที3จีนรายงานว่า ไม่มีผู้ติดเชื 7อโควิด-19 ในชุมชน
รายใหม่ ในขณะที3ความเชื3อมั3นได้รับแรงหนุนจากมาตรการปฏิรูปตลาดหุ้นล่าสุดของจีน  ดชันีเซี3ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที3 3,532.45 บวก 36.11 จุดหรือ 
+1.03% ดชันี CSI300 ปิดที3 5,564.56 บวก 81.15 จุดหรือ +1.48%  ดชันีหุ้นกลุ่มวตัถุดิบของ CSI300 ดีดตวัขึ 7น 5.3% และดชันีกลุ่มการดแูลสุขภาพ
ของ CSI300 บวก 2.4% ซึ3งนําแรงบวกในตลาด ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี 7ว่า จีนรายงานว่า ไม่มีผู้ติดเชื 7อโควิด-19 ในชุมชนรายใหม่เป็นครั 7ง
แรกในรอบเกือบ 2 เดือน ซึ3งเพิ3มเติมต่อสัญญาณที3ว่า จีนสามารถขจัดกระแสการติดเชื 7อโควิด-19 รอบล่าสุดได้แล้ว หน่วยงานกํากับกฎระเบียบ
หลกัทรัพย์ของจีนเปิดเผยวา่ ได้อนมุตักิารควบรวมกระดานหลกัของตลาดหุ้นเซินเจิ 7นกบักระดาน SME ซึ3งเป็นแรงหนนุความเชื3อมั3นของนกัลงทนุ China 
Securities ระบวุา่ “เป็นทางเลือกที3หลีกเลี3ยงไม่ได้ในการปฏิรูปตลาดทนุมากขึ 7น และจะช่วยให้ตลาดทนุรองรับการพฒันาของบริษัทขนาดเล็กและขนาด
กลางได้ดีขึ 7นผ่านทางการระดมทนุโดยตรง”   

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที3 8 ก.พ. 14:00น. เยอรมนี ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.0%** 0.9% 

 16:30น. ยโุรป ดชันีความเชื3อมั3นนกัลงทนุ จาก Sentix   4.1 1.3 

วนัองัคารที3 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการค้าเดือนธ.ค.   15.8B 16.4B 

 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   97.6 95.9 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.45M 6.53M 

วนัพธุที3 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   -0.2% 0.2% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค.   0.3% -0.4% 

 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.8% 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื 7นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.3% 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนธ.ค.   0.1% 0.1% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 7ามนัรายสปัดาห์    -1.0M 

วนัพฤหสับดีที3 11 ก.พ. 02.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 ทั 7งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 7งแรกรายสปัดาห์   775K 779K 

วนัศกุร์ที3 12 ก.พ. ทั 7งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื 7องต้น   0.5% 16.0% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื3อมั3นผู้บริโภคจากUoM   80.8 79.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก     ปานกลาง     น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 
*ที3มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที3 05 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


