
  

                         หากราคาทอ งคํายังไม่สามารถยืน เหนือ โซน  1,851 
ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ได้  อ าจท ําให้ เก ิด ก าร อ่อ น ตัวล งข อ งร าค า โด ย
ป ร ะเมิน แ น วร ับ บ ร ิเ วณ ที+  1,827-1,821 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ แ ต่ห าก
สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านดังกล่าวได้อาจเห ็นการขยับข ึ1นทดสอบ
แนวต้านถัดไปโซน 1,875 ดอลลารต์่อออนซ  ์

09 กุมภาพนัธ ์2564 

สรุป สภาคองเกรสใหค้วามเห็นชอบต่อแนวทางการพิจารณาอนมุัติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดนแบบ 
fast track ขณะที5พรรคเดโมแครต เตรียมเผยแผนการเพื5อจดัหาความช่วยเหลือเพิ5มเตมิกว่า 5 หมื5นลา้นดอลลารแ์ก่สายการบิน, ระบบการขนส่ง, สนามบิน และ 
Amtrak ซึ5งบริษัทรถไฟโดยสารของสหรฐั และจะจัดตัAงโครงการวงเงิน 3 พันลา้นดอลลารใ์นการช่วยเหลือผูผ้ลิตเครื5องบินในดา้นตน้ทุนการจา้งงาน ซึ5งความ
คืบหนา้ในการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจกระตุน้แรงซื Aอใหส้ินทรพัยต์่างๆปรบัตวัขึ Aน รวมทัAงทองคาํ อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของ
สหรฐัสรา้งมมุมองเชิงบวกต่อแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัเพิ5มขึ Aน อาจส่งผลใหเ้มื5อราคาทองคาํปรบัตวัขึ Aนอาจมีแรงขายทาํกาํไรสลบัเขา้มา ทัAงนี A แนะนาํวา่หากราคา
ขยบัขึ Aนใหจ้บัตาโซนแนวตา้นระดบั 1,851-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์เพราะหากราคาทองคาํทดสอบโซนดงักล่าวยงัไม่สามารถขึ Aนไปยืนได ้นกัลงทนุที5อาจแบ่ง
ขายในลกัษณะทยอยขาย โดยในระยะสัAนหากราคาทองคาํมีการปรบัตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรบั นกัลงทนุอาจพิจารณาเขา้ซื Aอเพื5อทาํกาํไรระยะสัAนเพื5อหวงัทาํ
กาํไรจากการดีดตวัอีกครัAง ทัAงนี Aประเมินแนวรบัไวที้5 1,827-1,821 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

ตารางท ี+ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
09/02/2564 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,830.30 1,840.39 10.09 0.55 

Spot Silver ($) 27.27 27.44 0.17 0.62 

เงนิบาท (฿/$) 29.98 29.97 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 25,800 26,150 350 1.36 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 60.66 60.96 0.30 0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 90.96 90.70 -0.25 -0.28 

เงนิยโูร (€/$) 1.2051 1.2072 0.00 0.17 

  ท ี+มา : Aspen 

ท ี+มา : Aspen 

 

 1,821  1,805  1,784 

 1,851  1,875  1,890 

 

 



 

 

 (+) ดอลลารอ์ ่อนค่าเทยีบเยน คาดมาตรการผ่อนคลายของเฟดกระทบเงนิดอลลร์ะยะยาว สกลุเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเทียบเยน เนื5องจาก
นกัลงทุนคาดการณ์ว่า มาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะส่งผลกระทบต่อเงินดอลลารใ์นระยะยาว สาํนักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ณ เที5ยงวนันีAตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื5อนไหวที5 LMN.OP-LMN.ON เยน เทียบกบั LMQ.LR-LMQ.SR เยนที5ตลาดนิวยอรก์ และ LMQ.NR-LMQ.NO 
เยนที5ตลาดโตเกียว ณ เวลา LT.MM น. ของเมื5อวานนีA 

 (+) WHO ทบทวนวัคซนีแอสตร้าเซนเนก้า หลังพบป้องกันโควดิกลายพันธุไ์ด้น้อยลง  นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้าํนวยการใหญ่
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า กลุ่มผูเ้ชี5ยวชาญของ WHO ไดป้ระชุมกนัเมื5อวานนีA เพื5อทบทวนประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-LO ที5
พฒันาโดยบรษัิทแอสตรา้เซนเนกา้และมหาวิทยาลยัออกซฟ์อรด์ หลงัผลศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่ วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพนอ้ยลงในการปอ้งกนัไวรสัโค
วดิ-LO สายพนัธุใ์หม่ สาํนกัข่าวซินหวัรายงานว่า เมื5อวนัอาทิตยที์5ผ่านมา ในแอฟริกาใตซ้ึ5งมีการคน้พบไวรสัโควดิ-LO สายพนัธุ ์B.L.PQL นัAน ไดป้ระกาศ
ระงับการนาํเขา้วคัซีนป้องกันโรคโควิด-LO ของแอสตรา้เซนเนกา้ไวเ้ป็นการชั5วคราว จนกว่าจะไดข้อ้มูลประสิทธิภาพทางคลินิกเพิ5มขึ Aน “เมื5อพิจารณา
หลกัฐานจากการทดลองวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้จาํนวนหลายครัAง ก็เป็นที5ชดัเจนวา่ประสิทธิภาพของวคัซีนต่ออาการป่วยรุนแรง การเขา้รบัการรกัษา
ตวัในโรงพยาบาล และการเสียชีวติ แตกต่างกนัไปในแต่ละสายพนัธุข์องไวรสัโควดิ-19” ดร.เคท โอ’เบรียน ผูอ้าํนวยการฝ่ายภูมิคุม้กนั วคัซีนและชีววิทยา
ของ WHO กล่าว พรอ้มกบัยอมรบัว่า มีสญัญาณบ่งชีAบางอย่างถงึประสิทธิภาพที5ลดลงของวคัซีน โดยบางตวัมากกว่าเดมิ บางตวันอ้ยกวา่เดิม ขึ Aนอยู่กบั
วา่เป็นไวรสัสายพนัธุใ์ด ประชากรกลุ่มใด รวมถงึการตอบสนองของแอนตบิอดีชนิดลบลา้งฤทธิa (neutralizing antibody) ดว้ย 

 (-) โกลด ์แมนแซคส ์ ปร ับเพ ิ+มGDPสหรัฐQ2/64 เป็นโต11% คาดศก.ทั1งปี โต 6.8% สาํนักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า โกลดแ์มน แซคส์ ปรับเพิ5ม
คาดการณ์ GDP ในไตรมาสที5 QS/SQrN จากเดิมที5ขยายตวั LM% เป็น LL% และคาดการณว์่ารฐับาลสหรฐัจะใชง้บประมาณในมาตรการดา้นการคลงัที5 
L.Q ลา้นลา้นดอลลาร ์เพิ5มขึ Aนจากตวัเลขเดมิซึ5งอยู่ที5 L.L ลา้นลา้นดอลลาร ์โกลดแ์มน แซคส ์เผยวา่การปรบัเพิ5มคาดการณใ์นครัAงนี A เนื5องจากบรษัิทเชื5อว่า
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึ Aนอตัราดอกเบี AยตัAงแต่ช่วงครึ5งหลงัของปี SQrT ไปจนถึงช่วงครึ5งแรกของปี SQrR และคาดว่าเฟดจะเริ5มปรบัลดการซื Aอ
สินทรพัยใ์นช่วงตน้ปี SQrQ โดยบริษัทไดป้ระเมินจากอตัราวา่งงานของสหรฐัฯในเดือน ม.ค.ที5ลดลงมากกว่าที5คาดการณไ์ว ้และอตัราเงินเฟ้อที5แข็งแกร่ง
ขึ Aน ทัAงนี A โกลดแ์มน แซคส ์ไดค้าดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรฐัฯในปี SQrN จะขยายตวัเป็น r.R% ซึ5งเพิ5มขึ Aนจากการคาดการณก่์อนหนา้นีAที5 r.r% ขณะที5ปี 
SQrQ จะขยายตวัที5 N.Q% 

 (-) ห ุ้นญี+ปุ่ น ปิดบวก หลังแ ตะระดับสูงสุดในรอ บ 30 ปี  หุน้ญี5ปุ่ นปิดบวกติดต่อกันเป็นวนัที5 P หลังแตะระดับสูงสุดในรอบ PM ปี เนื5องจากผล
ประกอบการบริษัทอันแข็งแกร่งและความคืบหนา้ในการแจกจ่ายวคัซีนป้องกันโควิด-LO กระตุน้การคาดการณ์ถึงการฟืAนตวัทางเศรษฐกิจโลกอย่าง
รวดเรว็ ทัAงนี A ดชันีนิกเกอิปรบัขึ Aน M.N% มาที5 SO,QMQ.OP ในช่วงปิดตลาดวนันีA ขณะที5 ดชันี TOPIX ปรบัขึ Aน M.MR% มาที5 L,925.54  

 (-) ดัชนีห ุ้นบลูช ิพของจีนปิดท ี+ระดับสูงสุดรอบ 13 ปีจากแรงหนุนของหุ้นแร ่หายาก  ดชันีหุน้บลูชิพของจีนปิดที5ระดบัสูงสุดในรอบ LP ปีในวนันีA 
โดยหุน้แร่หายากปรบัตวัขึ Aน ขณะที5นกัลงทนุมีความเชื5อมั5นอีกครัAงจากการฟืAนตวัของเศรษฐกิจที5เรว็ขึ Aนหลงัการควบคมุการพุ่งขึ Aนของยอดผูต้ิดเชื Aอโควิด-
LO ในชมุชน  ดชันีเซี5ยงไฮค้อมโพสิตปิดที5 P,rMP.NO บวก TL.MN จดุหรือ +S.ML% โดยบวกขึ Aนรายวนัสงูสดุในรอบเกือบ L เดือน   

 (-)  เกาหลีใต้จะได้ร ับวัคซ ีนโควิด-19 จาก "AstraZeneca" ตั1งแต่ 24 ก.พ. หน่วยงานดา้นสุขภาพเกาหลีใตป้ระกาศเมื5อวานนีAว่า เกาหลีใตจ้ะเริ5ม
ไดร้บัวคัซีนป้องกนัโควิด-LO จากบริษัท AstraZeneca ตัAงแต่วนัที5 SN ก.พ.  หน่วยควบคมุการรบัมือโควิด-LO ของเกาหลีใตร้ะบุว่า บริษัท AstraZeneca 
จะส่งมอบวคัซีนแก่เกาหลีใตโ้ดยแบ่งออกเป็นหลายงวด แต่ไม่มีการเปิดเผยเรื5องจาํนวนวคัซีนที5จดัส่งในงวดแรก   ก่อนหนา้นีAศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรค
เกาหลีใตเ้ผยวา่ บรษัิท AstraZeneca จะจดัส่งวคัซีนจาํนวน L.Q ลา้นโดสใหก้บัเกาหลีใตใ้นสปัดาหส์ดุทา้ยของเดือนก.พ. 

 (+/-) ผู้เช ี+ยวชาญคาดบิตคอยน ์จะพุ่งกว่า 2 เท ่า แตะ 100,000 ดอลลารภ์ายในสิ1น ปีนี1  นายไมเคิล โนโวแกรตซ ์ซึ5งเป็นผู้ก่อตัAงบริษัท Galaxy 
Digital ซึ5งเป็นบริษัทลงทุนคริปโตเคอรเ์รนซีคาดว่า บิตคอยนจ์ะปรบัขึ Aนกว่า S เท่า สู่ LMM,MMM ดอลลารภ์ายในสิ AนปีนีA ซึ5งไดร้บัแรงกระตุน้เพิ5มขึ Aนขณะที5
บริษัทต่างๆอนญุาตใหลู้กคา้ใชบ้ิตคอยนใ์นการซื Aอสินคา้ บิตคอยนท์ะยานสู่ระดบัสูงสุดตลอดกาลที5 NN,TOQ ดอลลารเ์มื5อวานนีA หลังจากที5บริษัท Tesla 
Inc ระบวุา่ไดซื้ Aอบติคอยน ์L.Q พนัลา้นดอลลารด์ว้ยเงินสาํรองของบรษัิท 
 

ท ี+มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทรที์5 8 ก.พ. 14:00น. เยอรมนี ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.0%** 0.9% 

 16:30น. ยโุรป ดชันีความเชื5อมั5นนกัลงทนุ จาก Sentix   -0.2** 1.3 

วนัองัคารที5 9 ก.พ. 14.00น. เยอรมนี ดลุการคา้เดือนธ.ค.   16.1B** 16.4B 

 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   96.6 95.9 

 22.00น. สหรฐัฯ จาํนวนตาํแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.42M 6.53M 

วนัพธุที5 10 ก.พ. 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   -0.2% 0.2% 

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือน ม.ค.   0.4% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืAนฐาน (Core CPI) เดือน ม.ค.   0.3% 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเดือนธ.ค.   0.1% 0.1% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํAามนัรายสปัดาห ์    -1.0M 

วนัพฤหสับดีที5 11 ก.พ. 02.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 ทัAงวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัAงแรกรายสปัดาห ์   775K 779K 

วนัศกุรที์5 12 ก.พ. ทัAงวนั จีน Holiday : ตรุษจีน   - - 

 
14.00น. องักฤษ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) เบื Aองตน้   0.5% 16.0% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื5อมั5นผูบ้รโิภคจากUoM   80.8 79.0 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจากUoM   - 3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก     ปานกลาง     นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที5มีการประกาศออกมา 
*ที5มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที5 05 กมุภาพนัธ ์2021 ซึ5งอาจมีการเปลี5ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


