02 กุม ภาพัน ธ์ 2564
ราคาทอ งคํ า ย่ อ ตั ว ลงมาแ ต่ ยั ง ทรงตั ว ได้ เ หนื อ ระดั บ
1,833 ดอ ลลาร์ต ่ อ อ อ น ซ์ อ าจเห็ น การ ดี ด กลั บ ไป ทดสอ บแ น วต้ า น
1,872-1,875 ดอลลาร์ต ่อ ออนซ์อ ีก ครั*ง แต่ห ากยืน เหนือ บริเ วณดังกล่าว
ไม่ไ ด้ ราคาอาจขยับ ลงไปทดสอบแนวรับ ถัด ไป โซน 1,818 ดอลลาร์ต ่อ
ออนซ์

1,833

1,818

1,800

1,875

1,896

1,913

ทีม7 า : Aspen

สรุป สํานักงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มขยายตัว ).+% ในปี ./.0 หลังจากที3หดตัวลง 4.5% ในปี ././
ซึ3งดีกว่าที3คาดการณ์ไว้เมื3อเดือนก.ค.ว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวเพียง )% หลังจากที3หดตัว 5.;% ในปี ././ คาดการณ์ดงั กล่าว สอดคล้องกับ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ซึ3งหนุนดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า นอกจากนี B ยูโรอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากแผนการฉีดวัคซีนโควิด-0G ของสหภาพยุโรป
(EU) ล่าช้ากว่ากําหนด โดยผูผ้ ลิตวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค, แอสตร้าเซนเนก้า และโมเดอร์นา ได้แจ้งว่าการส่งมอบวัคซีนอาจไม่เป็ นไปตาม
กําหนด ขณะที3การแพร่ระบาดและจํานวนผูต้ ิดเชือB ไวรัสโควิด-0G ในยูโรโซนเพิ3มขึนB อย่างรวดเร็ว แม้ว่าประเด็นดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโร แต่
ราคาทองคําก็อ่อนตัวลงในระดับจํากัด เนื3องจากการระบาดของโควิด-19 ได้กระตุน้ แรงซือB ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นกัน เบือB งต้นประเมินว่า
หากราคายืนเหนือโซน 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาทองคําอาจมีโอกาสขึนB ทดสอบแนวต้านที3ระดับ 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แต่หากไม่สามารถฝ่ าแนว
ต้านดังกล่าวได้ แนะนําแบ่งทองคําออกขาย โดยราคามีโอกาสขยับลงหาแนวรับในโซน 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ3งหากราคาหลุดลงจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ
1,818 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์

ตารางที7 1 สรุ ป ภาวะตลาดภาคเย็น
2/02/2564 16:34 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลียนแปลง

% เปลียนแปลง

Spot Gold ($)

1,860.40

1,847.16

-13.24

-0.71

Spot Silver ($)

29.00

27.49

-1.51

-5.21

เงินบาท (฿/$)

29.97

29.97

0.00

0.00

ทองคําแท่ง 96.50% (บาท)

26,450

26,250

-200.00

-0.76

นํา8 ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

56.35

56.91

0.56

0.99

นํา8 ม ันดิบ Nymex ($/bbl.)

91.00

90.80

-0.20

-0.22

เงินยูโร (€/$)

1.2059

1.2071

0.0012

0.1000
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 (+) บริษัท ผลิต หลอดฉีด ยาในจีน เผชิญ แรงกดดัน หลังดีม านด์พ ุ่งรับ ฉีด วัค ซีน โควิด บริษัทผลิตหลอดฉีดยาหลายแห่งของจีนได้แสดงความกังวล
ว่า ทางบริษัทอาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้เพียงพอกับยอดสั3งซือB หลังจากปลายเดือนมิ.ย.ปี นีไB ปแล้ว เนื3องจากโครงการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-0G ทั3ว
โลกได้สร้างแรงกดดันอย่างหนักให้กบั ไลน์การผลิตหลอดฉีดยา และกําลังส่งผลกระทบต่อความพยายามของจีนในการฉีดวัคซีนให้กบั ประชาชน บริษัท
ผลิตหลอดฉี ดยาซึ3งรวมถึงบริษัท Zhejiang KangKang Medical Devices เปิ ดเผยว่า ทางบริษัททํางานกันตลอด .) ชั3วโมง, ปรับขึนB ราคาสินค้า และ
พยายามขยายไลน์การผลิตในโรงงานเพื3อรองรับความต้องการหลอดฉีดยาที3สูงขึนB โดยขณะนีจB ีนและอินเดียถือเป็ นสองผูผ้ ลิตหลอดฉีดยารายใหญ่ของ
โลก ผูบ้ ริหารของ Zhejiang KangKang Medical Devices ระบุวา่ ทางบริษัทได้รบั สัญญาการสั3งซือB หลอดฉีดยาสัญญาละ 0/-./ ล้านชินB ในเดือนธ.ค.ปี
ที3แล้ว ซึ3งเพิ3มขึนB อย่างมากจากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-0G ซึ3งมีคาํ สั3งซือB เพียงสัญญาละ 5 ล้านชินB เนื3องจากโครงการฉีดวัคซีนทั3วโลกทําให้
ความต้องการหลอดฉีดยาเพิ3มสูงขึนB ขณะที3บริษัทอีกหลายแห่งต่างก็ระมัดระวังในการรับคําสั3งซือB ใหม่ๆ รวมถึงบริษัท Shandong Qiaosen ซึ3งระบุว่า
สําหรับคําสั3งซือB ที3ทางบริษัทได้รบั ในเดือนนี B ลูกค้าอาจจะต้องรอจนถึงเดือนพ.ค.หรือมิ.ย.จึงจะได้รบั สินค้าเต็มจํานวนที3ส3งั
 (+) อิน เดีย ลดภาษีน ําเข้าต่อ ทอง,เงิน ; คาดอาจหนุน อุป สงค์ร ายย่อ ย อินเดียลดภาษี นาํ เข้าต่อทองและเงินเมื3อวานนี B ภายใต้การดําเนินการอย่างไม่
คาดหมาย ซึ3งเจ้าหน้าที3อุตสาหกรรมระบุว่า อาจหนุนอุปสงค์รายย่อยและจํากัดการลักลอบขนทองในอินเดียซึ3งเป็ นผูอ้ ปุ โภคทองรายใหญ่อนั ดับสองของ
โลก อุปสงค์ทองที3เพิ3มขึนB จากอินเดียอาจหนุนราคาโลก ซึง3 แตะระดับสูงเป็ นประวัติการณ์ในปี ท3ีผ่านมา แม้วา่ อาจเพิ3มการขาดดุลการค้าของอินเดียและ
ถ่วงเงินรู ปีท3ีกาํ ลังอ่อนแอ นางเนียร์มาลา ซีธารามาน รัฐมนตรีคลังอินเดียระบุว่า อินเดียลดภาษี นาํ เข้าทองและเงินสู่ i.5% จาก 0..5% แต่เรียกเก็บภาษี
แยก ..5% ต่อการนําเข้า
 (-) อียูคุม เข้ม กฎต้อ งตรวจหาเชือ* โควิด -KL ก่อ นเข้าประเทศ รัฐบาลสหภาพยุโรป (EU) เห็นชอบยกระดับความเข้มงวดของกฎระเบียบสําหรับผูท้ 3ี
เดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปด้วยการกําหนดให้พวกเขาต้องมีการตรวจหาเชือB โควิด-0G ภายในเวลา i. ชั3วโมงก่อนออกเดินทาง ซึ3งเน้นยําB ถึงความกังวล
เกี3ยวกับเชือB โควิด-0G กลายพันธุช์ นิดใหม่ เจ้าหน้าที3ผไู้ ม่ประสงค์ออกนามระบุเมื3อวานนีวB า่ การดําเนินการดังกล่าวครอบคลุมผูเ้ ดินทางที3จาํ เป็ นและไม่
จําเป็ นสู่สหภาพยุโรป ยกเว้น "พนักงานด้านการขนส่งและพนักงานที3สญ
ั จรข้ามไปมาเป็ นประจํา" นักการทูตยังตัดสินใจเปิ ดโอกาสสําหรับประเทศสมาชิก
ในการออกข้อบังคับการกักตัวและการติดตามผูส้ มั ผัสใกล้ชิดมากถึง 0) วันหลังเดินทางมาจากพืนB ที3นอกสหภาพยุโรป
 (-) สนง.งบประมาณคาดเศรษฐกิจ สหรัฐ มีแ นวโน้ม ฟื* นตัว เร็ว ขึน* ในปี RSRK เมื3อวานนีสB าํ นักงานงบประมาณของสภาคองเกรสระบุว่า เศรษฐกิจ
สหรัฐจะเติบโต ).+% ในปี ./.0 หลังหดตัว 4.5% ในปี ././ ในการคาดการณ์เชิงบวกมากขึนB ซึ3งอาจทําให้พรรครีพับลิกันต่อต้านมากขึนB ต่อ แผน
เยียวยาโควิด-0G วงเงิน 0.G ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐ คาดการณ์ใหม่ ซึง3 อิงตามการออกกฎหมายและนโยบายของสหรัฐ
ถึงวันที3 0. ม.ค. หรือประมาณหนึ3งสัปดาห์ก่อนปธน.ไบเดนขึนB ดํารงตําแหน่ง ประมาณการว่า การเติบโตจะค่อยๆลดลงหลังปี ./.0 สู่ต3าํ กว่า .% ภายใน
ปี ./40 แต่การเติบโตแข็งแกร่งกว่าประมาณการทางเศรษฐกิจก่อนหน้าของ CBO ที3ออกในเดือนก.ค. ซึง3 คาดการณ์ถึงการฟื B นตัวของจีดีพีท3ีแท้จริงที3 )%
ในปี ./.0 หลังหดตัว 5.;% ในปี 2020 CBO คาดการณ์วา่ อัตราการว่างงานเฉลี3ยของสหรัฐจะลดลงสู่ 5.i% ในปี ./.0 จาก ;.0% ในปี ././ ซึ3งเป็ น
พัฒนาการสําคัญจากคาดการณ์เดือนก.ค.ที3 ;.)% ในปี ./.0 และ 0/.+% ในปี ././ แต่ระบุว่า จํานวนประชาชนที3มีงานทําจะไม่ฟืBนตัวสู่ระดับก่อนโรค
ระบาดจนถึงปี ./.) หลังจากปี นี B CBO คาดว่า การเติบโตของผลิตภัณ ฑ์มวลรวมภายในประเทศที3แท้จริง (จีดีพี) ของสหรัฐจะชะลอตัวสู่ ..G% ในปี
./.. และ ...% ในปี ./.4 ซึ3งเป็ นระดับเดียวกับการเติบโตที3ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื3อปี ./0; และ ./0G ตามลําดับ จีดีพีท3ีแท้จริงจะเฉลี3ยอยู่ท3ี ..4%
สําหรับปี ./.) และปี ./.5 และ 0.i% สําหรับปี ./.+-./40 แต่ CBO ระบุวา่ เงินเฟ้อที3วดั โดยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ซึ3งไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงาน
จะปรับขึนB จาก 0.+% ในปี ./.0 สู่ ..0% ในปี ./.. และเฉลี3ยที3 ..)% สําหรับปี ./.)-./40 ซึง3 สูงเหนือเป้าหมายเงินเฟ้อทั3วไป .% ของ เฟด
 (+/-) "อีล อน มัส ค์" เปิ ดตัว เป็ น "ผู้ส นับ สนุน " บิต คอยน์ นายอีลอน มัสค์ เจ้าของบริษัทเทสลา สร้างแรงสั3นสะเทือนอีกครังB ผ่านราคาบิตคอยน์ หลัง
ประกาศว่าเขาเป็ นผูส้ นับสนุนเงินบิตคอยน์ ซึ3งเป็ นคริปโตเคอร์เรนซีรายใหญ่ท3ีสุด ในการกล่าวผ่านแอพพลิเคชั3น Clubhouse นายมัสค์ระบุว่า ณ จุดนี B
เขาคิดว่า "บิตคอยน์เป็ นสิ3งที3ดี" และเสริมว่า เขา "เข้าร่วมวงช้า" และควรซือB บิตคอยน์ตงัB แต่เมื3อ ; ปี ก่อน บิตคอยน์ทะยานขึนB สู่เกือบ 4),5// ดอลลาร์เมื3อ
วานนีทB ่ามกลางความเห็นดังกล่าว ก่อนชะลอตัวกลับ บิตคอยน์ทะยานขึนB มากถึง 0+% ในวันที3 .G ม.ค. สู่กว่า 4;,/// ดอลลาร์ หลังจากที3นายมัส ค์
เปลี3ยนโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของเขาเป็ น "#bitcoin" แรงทะยานดังกล่าวลดลงเป็ นส่วนใหญ่ภายในเมื3อวานนี B
ทีม7 า : อิน โฟเควสท ,์ กรุ งเทพธุร กิจ ออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai

การประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา ประเทศ

วันจันทร์ท3ี 1 ก.พ. 08.45 น.

จีน

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

51.5**

53.0

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

57.1**

57.0

16.00 น. ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.8**

54.7

16.30 น. อังกฤษ
21.45 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

54.1**

52.9

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.2**

59.1

22.00 น. สหรัฐฯ

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

58.7**

60.7

22.00 น. สหรัฐฯ

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.

1.0%**

0.9%

การสํารวจความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP

51.0

50.1

วันอังคารที3 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ
วันพุธที3 3 ก.พ.

08.45 น.

จีน

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin

55.5

56.3

14.00 น.

ไทย

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครังB ที3 1/2564

0.50%

0.50%

15.55 น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

46.8

46.8

16.00 น. ยุโรป
16.30 น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

45.0

45.0

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

38.8

38.8

20.15 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP

50K

-123K

21.45 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือB (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

57.5

57.5

ISM เปิ ดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนม.ค.

56.7

57.2

22.30 น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนําB มันรายสัปดาห์

วันพฤหัสบดีท3ี 4 ก.พ. 19.00 น. อังกฤษ
20.30 น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ท3ี 5 ก.พ.

ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อ น

รายการ

-9.9M

มติอตั ราดอกเบียB นโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)

0.10%

0.10%

จํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครังB แรกรายสัปดาห์

850K

847K

20.30 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วยเบือB งต้น

-2.7%

4.6%

20.30 น. สหรัฐฯ
22.00 น. สหรัฐฯ

ประสิทธิภาพต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบือB งต้น

3.6%

-6.6%

ยอดสั3งซือB ภาคโรงงาน

0.7%

1.0%

20.30 น. สหรัฐฯ
20.30 น. สหรัฐฯ

รายได้เฉลี3ยต่อชั3วโมง

0.3%

0.8%

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.

55K

-140K

20.30 น. สหรัฐฯ

อัตราการว่างงานเดือนม.ค.

6.7%

6.7%

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที3มีการประกาศออกมา

*ที3มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที3 29 มกราคม 2021 ซึง3 อาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลังได้

