
  

                         ราคาทองคําพยายามดีดตัวกลับขึ �นไปทดสอบแนว
ต้านโซน 1,848-1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถขึ �นไปยืนได้ 
น่าจะมีแรงซื �อเก็งกําไรกลับเข้ามาอีกครั�ง แต่หากราคาไม่สามารถผ่าน
แนวต้านไปได้ มีแนวโน้มเกิดแรงขายทํากําไรออกมาและอาจทําให้
ราคาปรับตัวลง โดยประเมินแนวรับที1 1,827-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

11 กุมภาพนัธ์ 2564 

สรุป แม้ว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐได้ต่อสายคยุกบัประธานาธิบดีสี จิ  นผิงของจีน โดยกล่าวอวยพรวนัตรุษจีน แต่ก็มีการเจรจา ในประเด็นเรื)องการ
ปฏิบตัทิางเศรษฐกิจของจีนในลกัษณะที)เป็นการบีบบงัคบัและไม่เป็นธรรม รวมถึงการละเมิดสิทธิมนษุยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงด้วย บ่งชี  ว่า ปธน.ไบ
เดนและคณะทํางานของรัฐบาลสหรัฐตั  งใจจะรักษาทา่ทีที)เป็นปรปักษ์กบัจีน ทางด้านนายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยว่า จีนนบัเป็น
ความท้าทายที)ยิ)งใหญ่ที)สดุของสหรัฐ ความขดัแย้งระหวา่งประเทศสร้างแรงซื  อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ประเด็นดงักล่าว ตลาดทองคํา
ตอบรับในเชิงบวกไปแล้วในระดบัหนึ)ง ขณะที)ปริมาณการซื  อขายทองคําในภูมิภาคเอเชียอาจเบาบางลง เนื)องจากตลาดเงิน ตลาดทุนของจีน ยงัคงอยู่ในช่วง
วนัหยุดเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์นี   ซึ)งตลาดจีนจะปิดทําการยาวหลายวนัในช่วงวนัที) 11-17 ก.พ. อาจส่งผลให้ราคาทองคําเคลื)อนไหวในกรอบ วายแอลจี
แนะนําวา่ นกัลงทนุสามารถหาจงัหวะซื  อขายทํากําไรระยะสั  น โดยแบ่งขายเมื)อราคาทองคําดีดตวัขึ  นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,855-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
เพราะหากไม่สามารถผ่านไปได้จะทําให้เกิดแรงขาย โดยสามารถเข้าซื  อคืนเมื)อราคาย่อตวัลงไม่หลุดบริเวณแนวรับ 1,827-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นอกจากนี   
ตลาด TFEX ปิดทําการเนื)องในวนัศกุร์นี  ที) 12 ก.พ.นี   นกัลงทนุควรวางแผนการลงทนุอย่างรอบคอบ 
 
ตารางที1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/02/2564 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,842.70 1,842.11 -0.59 -0.03 

Spot Silver ($) 27.00 27.12 0.12 0.44 

เงนิบาท (฿/$) 29.89 29.87 -0.02 -0.07 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,050 26,100 50.00 0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 61.47 61.03 -0.44 -0.72 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.43 90.41 -0.02 -0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.2117  1.2125  0.0008  0.0700  

  ที1มา : Aspen 

ที1มา : Aspen 

 

 1,821  1,805  1,784 

 1,855  1,875  1,890 

 

 



 

 

• (+) ผู้เชี1ยวชาญเตือนโควดิสายพันธ์ุใหม่อาจแพร่ระบาดทั1วโลก-ใช้เวลากําจัด 10 ปี  นางชารอน พีคอ็ก ผู้ อํานวยการคณะวิจยัพนัธุกรรมเชื  อโควิด-
19 แห่งสหราชอาณาจกัร (Covid-19 Genomics UK Consortium : COG-UK) เปิดเผยกบัสํานกัข่าวบีบีซีว่า เชื  อไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ที)มีการ
ค้นพบในเมืองเคนท์ขององักฤษนั  นมีความเป็นไปได้มากวา่ จะแพร่ระบาดไปทั)วโลก และคาดวา่ยงัต้องมีการต่อสู้ เพื)อควบคมุการแพร่ระบาดของเชื  อไวรัส
ดงักล่าวไปอีกอย่างน้อย 10 ปี  นางพีค็อกระบุว่า เชื  อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที)พบในเมืองเคนท์นั  นได้มีการแพร่ระบาดไปทั)วประเทศแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ที)จะแพร่ระบาดไปทั)วโลก   

• (+) จนท.ไต้หวัน-สหรัฐร่วมประชุมกันครั�งแรกในวอชิงตันหลังไบเดนรับตําแหน่ง  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไต้หวนัและสหรัฐประชุมร่วมกนั
อย่างเป็นทางการครั  งแรกในกรุงวอชิงตนั หลงัจากที)ประธานาธิบดีโจ ไบเดนเข้ารับตําแหน่งในเดือนม.ค.ที)ผ่านมา  รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้
เน้นยํ  าถงึคํามั)นที)สหรัฐได้ให้ไว้กบัไต้หวนั หลงัจากที)จีนเพิ)มกิจกรรมทางทหารใกล้กบัไต้หวนัหลงัจากที)ปธน.ไบเดนเข้ารับตําแหน่งได้ไม่นาน  นางเซียว บี-
คมิ ซึ)งดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานกังานตวัแทนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเปในกรุงวอชิงตนั หรือเอกอคัรราชทตูโดยพฤตนิยัของไต้หวนัในสหรัฐได้โพสต์ใน
ทวติเตอร์วา่ "ดฉินัมีโอกาสได้ประชมุกบันายซุง คมิ รักษาการผู้ ช่วยเลขาธิการ สํานกักิจการเอเชียตะวนัออกและแปซิฟิกประจําสหรัฐและทีมงานของเขา
แล้ว เราได้พดูถงึผลประโยชน์ร่วมในหลายๆ ประเดน็ ซึ)งสะท้อนถงึความร่วมมือของเราในวงกว้างและแข็งแกร่ง" 

• (+) ไบเดนสั1งกลาโหมสหรัฐทบทวนการกําหนดยุทธศาสตร์ หวังสกัดอิทธิพลจีน  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหม
สหรัฐจะทบทวนการดําเนินยุทธศาสตร์กับจีน พร้อมทั  งจะพิจารณาด้านการข่าวกรอง เทคโนโลยี และนโยบายการทหารในภูมิภาค  ปธน.ไบเดนกล่าว
ระหว่างการเยือนกระทรวงกลาโหมเมื)อวานนี  ว่า พลเอกลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมได้ให้ข้อมลูเกี)ยวกบัคณะทํางานด้านจีนชุดใหม่ ซึ)งจะพิจารณา
การดําเนินนโยบายทางการทหารที)เกี)ยวกบัจีนด้วย  ปธน.ไบเดนยงักล่าวด้วยว่า หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลจะต้องร่วมมือกนัในประเด็นเกี)ยวกบัจีนและ
ประเดน็ตา่งๆ ที)เกี)ยวข้อง และต้องอาศยัการสนบัสนนุจากฝ่ายร่วมรัฐบาลในสภาคองเกรสและพนัธมิตรตา่งๆ และระบเุพิ)มเตมิว่า "นั)นคือแนวทางที)เราจะ
เผชิญหน้ากบัความท้าทายจากจีน"  การทบทวนนโยบายในครั  งนี  เป็นส่วนหนึ)งในหลายนโยบายที)กระทรวงกลาโหมสหรัฐกําลงัดําเนินการ ทั  งการนํากอง
กําลงัทหารเข้าประจําการในตะวนัออกกลางไปจนถึงนโยบายเกี)ยวกับนาโต้  ในช่วงที)ผ่านมา สหรัฐและจีนมีข้อพิพาทในประเด็นด้านเทคโนโลยี สิทธิ
มนษุยชน และการแสดงแสนยานภุาพทางการทหารในทะเลจีนใต้ โดยในสมยัของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มุ่งเน้นไปที)
การดําเนินนโยบายกบัจีนเป็นอนัดบัแรก ขณะที)พลเอกออสตนิยงัคงส่งสญัญาณว่าจะดําเนินนโยบายดงักล่าวต่อไป  ทั  งนี   สหรัฐได้งดัข้อกบัจีนจากกรณี
ที)จีนได้อ้างสิทธ̀ิเหนือดินแดนในภูมิภาคมากเกินไป พร้อมทั  งตําหนิจีนที)แผ่แสนยานภุาพทางทหารเหนือน่านนํ  าในทะเลจีนใต้ และคกุคามประเทศเพื)อน
บ้าน อาท ิมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

• (-) ไบโอเอ็นเทคเริ1มผลิตวัคซีนโควิดที1โรงงานแห่งใหม่ในเยอรมนีแล้ว  ไบโอเอ็นเทค บริษัทเภสชัภณัฑ์สญัชาติเยอรมนั เริ)มผลิตวคัซีนต้านโควิด-
19 ณ โรงงานแหง่ใหม่ในเมืองมาร์บวร์ค ประเทศเยอรมนีแล้ว  บริษัทระบุว่า ขั  นตอนแรกนั  นคือการผลิต mRNA ซึ)งเป็นสารออกฤทธ̀ิทางเภสชักรรมของ
วคัซีน BNT162b2 ที)พฒันาขึ  นโดยบริษัทไบโอเอ็นเทคและบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐ "การผลิต mRNA หนึ)งล็อตในระดบัปัจจุบนันั  นเพียงพอที)จะผลิตวคัซีน
ได้ประมาณ 8 ล้านโดส"   สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า ไบโอเอ็นเทคเริ)มการผลิตส่วนประกอบของยาหลังจากที)สภาบริหารภูมิภาคดาร์มสตดัท์มอบ
ใบอนญุาตการผลิตฉบบัใหม่สําหรับโรงงานในเมืองมาร์บวร์ค ทางตอนเหนือของเมืองแฟรงค์เฟิร์ต  นอกจากนี   บริษัทกล่าวว่า โรงงานแห่งนี  จะกลายเป็น 
"แหล่งผลิต mRNA ที)ใหญ่ที)สดุแหง่หนึ)งในยโุรป" โดยมีกําลงัการผลิตวคัซีนต้านโควดิสงูถงึ 750 ล้านโดสตอ่ปี   

• (-) Ifo เผยโควดิรอบใหม่ทาํเศรษฐกิจเยอรมนีเสียหายถงึสัปดาห์ละ 1.5 พันล้านยูโร  Ifo ซึ)งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ส่งผลให้เศรษฐกิจเยอรมนีในช่วงฤดูหนาวปี 2563/2564 มีมลูค่าเพิ)มลดลง 1.5 พันล้านยูโร (1.8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ) ตอ่สปัดาห์   อย่างไรก็ตาม ทโิม โวลเมอร์แชเซอร์ หวัหน้านกัวเิคราะห์ของ Ifo เปิดเผยวา่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม "ยงัตํ)ากว่าระดบั
ของช่วงการแพร่ระบาดระลอกแรกในฤดูใบไม้ผลิปี 2563 อย่างมีนัยสําคญั"   รายงานระบุว่า ภาคบริการที)เกี)ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น การบริการ สิ)ง
อํานวยความสะดวกด้านวฒันธรรม สิ)งอํานวยความสะดวกด้านการกีฬาและการพักผ่อน ตลอดจนการทําผม และการดูแลความงาม น่าจะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนี ลดลงประมาณ 0.5% ในไตรมาสที) 4 ของปี 2563 และเกือบ 1% ในไตรมาสแรกของปี 2564   
ขณะเดียวกนั GDP ของเยอรมนี มีแนวโน้มที)จะลดลงประมาณ 2 หมื)นล้านยูโรในไตรมาสแรกของปี 2564 เมื)อเทียบกบัไตรมาสที) 4 ของปี 2562 ซึ)งเป็น
ไตรมาสสดุท้ายก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในเยอรมนี   

ที1มา : 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.  0.3%** 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื  นฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.  0.0%** 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่งเดือนธ.ค.  0.3%** 0.1% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ  ามนัรายสปัดาห์  -6.6M** -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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


