
  

                         หากราคาทองคําไม่หลุดตํ�ากว่าแนวรับโซน 1,827-
1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ กย็ังมีโอกาสลุ้นขึ (นทดสอบแนวต้าน 1,848-1,851 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดตํ�ากว่าโซนดังกล่าวราคาทองคําอาจย่อลง
มาที� 1,805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ�งแนวรับสาํคัญที�ต้องระวังและควรติดตาม
ราคาอย่างใกล้ชดิหากราคาทองคาํปรับตัวลงเข้าใกล้โซนดังกล่าว 

10 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป วุฒิสภาสหรัฐเริ�มกระบวนการไต่สวนเพื�อถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในข้อหายุยงปลุกปั�นให้กลุ่มผู้ สนบัสนุนของเขาบุกเข้าไปในอาคาร
รัฐสภาสหรัฐ ความเสี�ยงทางการเมืองสหรัฐที�เพิ�มสูงขึ ,น ประกอบกบั นกัลงทนุกงัวลว่า ไวรัสโควิด-19 อาจกลบัมาระบาดอีกครั ,ง เนื�องจากประชาชนหลายล้าน
คนมีการเดนิทางในช่วงวนัหยดุยาวของเทศกาลตรุษจีน ความเสี�ยงดงักล่าว กระตุ้นแรงซื ,อทองคําในฐานะสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุชะลอการลงทนุเพิ�ม
ก่อนเข้าวนัหยดุเทศกาลตรุษจีน ประกอบกบัปริมาณการซื ,อ-ขาย ทองคําของในหลายประเทศโซนเอเชีย และจีน อาจเบาบาง เนื�องจากตลาดเงินตลาดทนุบาง
ประเทศปิดทําการในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ในระยะสั ,นราคาทองคําอาจเคลื�อนไหวในกรอบ ทั ,งนี , แนะนําหากราคาทองคําอ่อนตวัลงมาทดสอบแนวรับ 
1,827-1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เป็นจดุพิจารณาเข้าซื ,อเก็งกําไรระยะสั ,น แตห่ากราคาหลดุแนวรับแรกราคามีแนวโน้มปรับตวัลงสู่แนวรับถดัไปที� 1,805 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ โดยหากสามารถยืนได้ อาจหาจังหวะเข้าซื ,อเก็งกําไรจากดีดตวัขึ ,น ขณะที�ราคาทองคําขยับขึ ,นยังไม่สามารถขึ ,นยืนเหนือแนวต้าน 1,848-1,851 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ โดยบริเวณนี ,อาจโดนแรงขายทํากําไรออกมา แนะนํานกัลงทนุที�สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาบ้าง เมื�อราคาขยบัขึ ,น
ยงัไม่สามารถผ่านได้ 
 
ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

10/02/2564 16:04 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,838.10 1,844.69 6.59 0.36 

Spot Silver ($) 27.26 27.34 0.08 0.29 

เงนิบาท (฿/$) 29.91 29.90 -0.02 -0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,100 -50.00 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 61.09 61.05 -0.04 -0.07 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.46 90.30 -0.15 -0.17 

เงนิยโูร (€/$) 1.2115  1.2135  0.0020  0.1700  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,821  1,805  1,784 

 1,851  1,875  1,890 

 

 



 

 

• (+) ดอลลาร์แตะระดับตํ�าสุดรอบ 2 สัปดาห์ขณะอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยลดลง  ดอลลาร์แตะระดบัตํ�าสุดรอบ 2 สปัดาห์ ขณะที�อุปสงค์สําหรับ
สินทรัพย์ปลอดภยัลดลงในวนันี , ในขณะที�เทรดเดอร์คาดหวงัถึงการฟื,นตวัจากโควิด-19 ในปีนี , ซึ�งได้แรงผลกัดนัจากแผนกระตุ้นการคลงัและการเงินครั ,ง
ใหญ่ บติคอยน์ปรับฐานที�ราว 46,500 ดอลลาร์ หลงัจากที�แตะระดบัสูงสุดครั ,งใหม่ที� 48,216 ดอลลาร์เมื�อคืนนี ,หลงัจากที�บริษัท Tesla เปิดเผยการลงทนุ 
1.5 พนัล้านดอลลาร์ในบิตคอยน์  อีเธอเรียมซึ�งมกัปรับตวัตามบิตคอยน์ แตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์ที� 1,826 ดอลลาร์ในวนันี ,ก่อนที�จะปรับขึ ,น 1.1% 
มาที� 1,791 ดอลลาร์ "ดเูหมือนวา่แนวโน้มเศรษฐกิจปีนี ,จะสดใส" นกัวเิคราะห์กล่าว โดยบ่งชี ,ถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์ "ความเชื�อมั�นและการปรับสมดลุ
โพสิชั�นเป็นแรงผลักดนัสําคญัของตลาดขณะนี ," ดอลลาร์ซึ�งตามปกติแล้วได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั ร่วงลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลัก
ขณะที�ทศันะบวกเกี�ยวกบัการสนบัสนนุด้านการเงินและการคลงัจากเจ้าหน้าที�กําหนดนโยบาย, ผลประกอบการภาคบริษัทที�แข็งแกร่ง และการฉีดวคัซีน
โควดิ-19 หนนุความต้องการสินทรัพย์เสี�ยง ดชันีดอลลาร์ปรับลงมาที� 90.378 ในวนันี , และล่าสดุอยู่ที� 90.398 โดยมีแนวโน้มร่วงลงเป็นวนัที� 3 

• (+) สหรัฐเตรียมตรวจสอบรายงานหลัง WHO โต้ข่าวโควิด-19 เกิดจากห้องแล็บในจีน นางเจน แปซกี โฆษกทําเนียบขาวระบุว่า คณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐรอตรวจสอบข้อมลูที�สรุปในรายงานขององค์การอนามยัโลก (WHO) ที�เผยแพร่เมื�อวานนี , ซึ�งระบุว่า ไวรัสโควิด-19 ไม่ได้
มีต้นกําเนิดในห้องปฏิบตัิการในเมืองอู่ฮั�นของประเทศจีน หวัหน้าคณะทํางานนําโดย WHO ที�ตรวจสอบต้นตอของโควิด-19 ระบุว่า ค้างคาวยังคงมี
แนวโน้มจะเป็นแหล่งที�มา และการแพร่เชื ,อของไวรัสดงักล่าวผ่านอาหารแช่แข็งมีความเป็นไปได้ ซึ�งจําเป็นสําหรับการตรวจสอบเพิ�มเติม เขาปฏิเสธเรื�อง
การรั�วไหลจากห้องปฏิบตัิการ  นางแปซกีกล่าวว่า คณะบริหารสหรัฐไม่เกี�ยวข้องกับ "การวางแผนและการดําเนินการ" ในการตรวจสอบ และต้องการ
พิจารณาผลและข้อมลูที�แท้จริงขององค์การอนามยัโลกอย่างเป็นอิสระ  

• (-) เซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 51.60 จุด รับข้อมูลศก.แข็งแกร่ง  ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดพุ่งขึ ,นในวนันี , หลงัจากทางการจีนเปิดเผยดชันี
ราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตวัขึ ,นในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นสญัญาณบ่งชี ,ถึงการฟื,นตวัของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี , ตลาดยังได้แรงหนนุจากการที�นักลงทนุคลาย
ความวติกกงัวลเกี�ยวกบัภาวะสภาพคล่องตงึตวัในจีน หลงัจากจีนเปิดเผยยอดการปล่อยกู้ เพิ�มขึ ,นในเดือนม.ค.  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี�ยงไฮ้
คอมโพสิตปิดที� 3,655.09 จุด เพิ�มขึ ,น 51.60 จุด หรือ +1.43%  นบัตั ,งแต่วนัจนัทร์จนถึงวนันี , ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปรับตวัขึ ,นทั ,งสิ ,น 4.5% แล้ว ส่วนใน
วนัพฤหสับดีที� 11 ก.พ.จนถงึวนัพธุที� 17 ก.พ. ตลาดหุ้นจีนจะปิดทําการซื ,อขายเนื�องในเทศกาลตรุษจีน และจะกลบัมาเปิดทําการซื ,อขายอีกครั ,งในวนัศกุร์
ที� 18 ก.พ.  ตลาดหุ้นจีนปิดในแดนบวกวนันี , หลงัจากสํานกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันี ,ว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ�งเป็นมาตรวดัต้นทนุ
สินค้าที�หน้าประตโูรงงาน ปรับตวัขึ ,น 0.3% ในเดือนม.ค. โดยฟื,นตวัขึ ,นหลงัจากที�ปรับตวัลง 0.4% ในเดือนธ.ค. 2563   

• (-) สหรัฐเข้าร่วมโครงการ WHO ตั (งเป้าหนุนการต่อสู้โควิด-19 เจ้าหน้าที�สหรัฐแจ้งต่อที�ประชุมองค์การอนามยัโลก (WHO) เมื�อวานนี ,ว่า สหรัฐจะ
เข้าร่วมในโครงการเพื�อส่งเสริมการตรวจหาเชื ,อโควดิ-19, การวนิิจฉยัโรค และวคัซีน ขณะที�สหรัฐพยายามรับมือกบัโรคระบาดเช่นเดียวกบัทั�วโลก  นายเท
โดรส อดัฮานอม เกเบรเยซุส ผู้ อํานวยการ WHO ขานรับการประกาศดงักล่าว ซึ�งตามหลงัการยืนยนัเมื�อเดือนที�ผ่านมาว่า สหรัฐภายใต้คณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะยงัคงเป็นส่วนหนึ�งของ WHO อดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐวิจารณ์ WHO และระงบัการจดัสรรงบประมาณแก่ 
WHO นายโคลิน แอล แมคคิฟ รักษาการผู้ อํานวยการของสํานกังานกิจการโลกสงักดักระทรวงสาธารณสุขสหรัฐระบุว่า "เราต้องการเน้นยํ ,าพนัธสญัญา
ของสหรัฐตอ่ระบบพหภุาคีและเป้าหมายร่วมกนัของเราในการรับมือกบัโรคระบาดนี ,และปรับปรุงสาธารณสขุทั�วโลก" 

• (+/-) นักเศรษฐศาสตร์คาด"ไบเดน"จะจัดการข้อตกลงการค้ากับจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป  นกัเศรษฐศาสตร์และนกักลยุทธ์ระบุว่า ความสมัพนัธ์
จีน-สหรัฐจะยงัคงตงึเครียดตอ่ไป เนื�องจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอาจจะไม่รีบเร่งทําข้อตกลงฉบบัใหม่กบัจีน หรือลดภาษีให้จีน แม้ว่าเขาเต็ม
ใจที�จะมีส่วนร่วมในการค้าพหุภาคีอีกครั ,ง คณะบริหารของปธน.ไบเดนมีนโยบาย "ซื ,อสินค้าอเมริกัน" สําหรับฝ่ายจดัซื ,อของรัฐบาลกลาง หลงันโยบาย 
"อเมริกาต้องมาก่อน" ของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์   นางราชมี บนักา นกัเศรษฐศาสตร์ระดบัสูงของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพฒันา (UNCTAD) ระบุว่า นั�นหมายถึงความตงึเครียดอย่างต่อเนื�อง เธอคาดว่า สหรัฐจะไม่เปลี�ยนแปลงนโยบายในการเป็นคู่แข่งด้านเทคโนโลยีที�
กําลงัดําเนินไปอย่างตอ่เนื�องกบัจีนซึ�งมีอิทธิพลอย่างมากทั�วโลกในด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและบริการ "ปธน.ไบเดนอาจจะดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ไม่ใช่ดําเนินการอย่างรวดเร็ว" นายคริส โรเจอร์ส นกัวิเคราะห์ของ S&P Global Market Intelligence กล่าว โดยเสริมว่า การเปลี�ยนแปลงนโยบายของ
คณะบริหารชดุใหม่ของสหรัฐอาจจะได้รับการพิจารณาและหารือมากกวา่ในยคุของอดีตปธน.ทรัมป์ 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

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

 16:30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุ จาก Sentix   -0.2** 1.3 

วนัองัคารที� 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการค้าเดือนธ.ค.  16.1B** 16.4B 

 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  95.0** 95.9 

 22.00น. สหรัฐฯ จํานวนตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  6.65M** 6.53M 

วนัพธุที� 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค.  -0.3%** 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 ,นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.3% 0.1% 

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

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ,ามนัรายสปัดาห์    -1.0M 

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

 ทั ,งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั ,งแรกรายสปัดาห์   775K 779K 

วนัศกุร์ที� 12 ก.พ. ทั ,งวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

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

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภคจากUoM   80.8 79.0 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก     ปานกลาง     น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 05 กมุภาพนัธ์ 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 


