
 

 

 

 

   

1,818  1,800  1,787 

 1,856  1,875  1,896 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี� รว่งทาํระดบัต ํ�าสุดใหม่จากวนัก่อนหนา้ที�บริเวณ 1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคาทองคาํไดร้บัแรงกดดนัจากปัจจยัหลกัคือการ
แข็งคา่ของ Dollar Index ที�ดีดตวัขึ �นมาทดสอบ 91.26 จดุในระหวา่งการซื �อขาย ถือเป็นการยืนระดบัแข็งแกรง่ที�สดุในรอบกว่า 2 เดือน ขณะที�บอนดยี์ลดส์หรฐั
อาย ุ10 ปีดีดตวัขึ �นแรงมาอยู่ที� 1.148% ทา่มกลางความหวงัเกี�ยวกบัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั หลงัวานนี� ADP Non-farm ดีเกินคาดในเดือนม.ค. สะทอ้น
บริษัทสหรฐัจา้งงานเพิ�ม  ขณะที� PMI ภาคบรกิารเดือนม.ค.จากทั�งมารกิ์ตและISMออกมาแข็งแกร่งเช่นกนั นอกจากนี� ตลาดยงัมีความหวงัเกี�ยวกบัมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัสหรฐั โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะพบปะกบัสมาชิกรฐัสภาสงักดัพรรคเดโมแครตที�ทาํเนียบขาวในวนันี� แนะนาํตดิตามความ
คืบหนา้ หากเป็นไปในเชิงบวกอาจส่งผลใหด้อลลารแ์ละบอนดยี์ลดส์หรฐัดีดตวัขึ �นต่อ ซึ�งจะส่งผลกดดนัราคาทองคาํเพิ�มเตมิได ้นอกจากนี� แนะนาํตดิตามการ
เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัในวนันี� อาทิ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครั�งแรกรายสปัดาห,์ ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย, ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงาน
ตอ่หน่วย และยอดสั�งซื �อภาคโรงงานของสหรฐั พรอ้มติดตามแรงซื �อขายของกองทนุ SPDR ตอ่ไป โดยในช่วงปีนี�(2564)  SPDR ขายทองคาํแลว้ -13.24 ตนั ซึ�ง
สะทอ้นมมุมองเชิงลบของนกัลงทนุที�มีต่อราคาทองคาํ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ในระยะสั�นราคาเคลื�อนไหวในลกัษณะ Sideway โดยหากไม่สามารถ
ทะลุแนวตา้น 1,850-1,856 ดอลลารต์่อออนซไ์ปได ้อาจย่อตวัลงไปบริเวณแนวรบั 1,821-1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ ์โดยหากราคาหลุดแนวรบัดงักล่าว จะเห็น
แรงขายทางเทคนิคออกมาประเมินแนวรบัถดัไปที� 1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ หากสามารถยืนเหนือ 1,821-1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้
จงึเขา้ซื �อ ตดัขาดทนุหากหลดุระดบั 1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และแบง่ขายหากราคาไม่ผ่านบรเิวณ 1,850-1,856 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                     เข ้าซ ื �อเพ ื�อเก็งกาํไรระยะสั�นหากราคาทองคาํสามารถ

ยืน เห นือ บร ิเวณ 1,821-1,818 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ไ์ด้ แ ละท ยอยปิด

สถานะซ ื�อ เพ ื�อท ําก ําไรบางส่วนเพ ื�อรอซ ื�อใหม่หากราคาไม่ผ่านแนว

ต้านบร ิเวณ 1,850-1,856 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
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สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
04/02/2564 11:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,833.60 1,823.40 -10.20 -0.56 

Spot Silver ($) 26.87 26.58 -0.29 -1.08 

เงนิบาท (฿/$) 29.99 30.02 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 25,950 -200 -0.76 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 58.64 58.81 0.17 0.29 

ดชันดีอลลาร ์ 91.10 91.22 0.13 0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2028 1.2020 0.00 -0.07 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารร์ ักษาแรงบวกจากทัศนะบวกเกี�ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ  ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัแข็งแกร่งที�สุดในรอบกว่า 2 เดือน เมื�อเทียบกบัยูโร

และเยนในวนันี� ขณะที�ทศันะลบเกี�ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัลดลงก่อนการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัตลาดงาน ปอนดท์รงตวั เมื�อเทียบกับ

ดอลลาร ์และอยู่ใกลร้ะดบัสูงสดุรอบ 8 เดือน เมื�อเทียบกบัยโูร ก่อนการประชมุกาํหนดนโยบายของธนาคารกลางองักฤษที�จะเปิดเผยผลเกี�ยวกบัความ

เป็นไปไดข้องอตัราดอกเบี �ยติดลบ ความเชื�อมั�นสาํหรบัดอลลารป์รบัตวัดีขึ �นเมื�อไม่นานมานี� ขณะที�ความคืบหนา้ในการฉีดวคัซีน, การดาํเนินการ

ของปธน.โจ ไบเดนของสหรฐัในการผ่านแผนกระตุน้การคลงัมากขึ �น และขอ้มลูเศรษฐกิจที�ดีขึ �น กดดนัใหน้กัลงทนุที�มีทศันะลบต่อดอลลารบ์างคนยุติ

การเทขาย  ดอลลารจ์ะเผชิญบททดสอบอีกครั�งในวนัพรุ่งนี �จากการเปิดเผยขอ้มูลการจา้งงานนอกภาคเกษตร ซึ�งจะช่วยยืนยันว่า เศรษฐกิจสหรฐั

ไดร้บัผลกระทบหรือไม่จากการขยายตวัที�รว่งลงในช่วงใกลส้ิ �นปีที�ผ่านมา  

 (+/-) เฟดมั�นใจมาตรการไบเดนวงเงิน  1.9 ล้านล้านดอลลไ์ม่ทาํเศรษฐกิจร ้อนแรงเกินไป นายชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยกับผู้สื�อข่าวว่า เขาเชื�อมั�นว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลารซ์ึ�งนาํเสนอโดยคณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนนั�น จะช่วยเร่งการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ และจะช่วยหนนุอตัราเงินเฟ้อใหดี้ดตวัขึ �น โดยที�จะไม่ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะ
ขยายตวัรอ้นแรงเกินไป "ผมไม่คิดว่ามาตรการที�มีวงเงินประมาณนี�จะทาํใหเ้ศรษฐกิจอยู่ในภาวะที�รอ้นแรงเกินไป ผมคิดว่ามาตรการนี�อาจจะทาํให้
เฟดบรรลุเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อในไม่ชา้นี �" นายอีแวนสก์ล่าวกบัผูสื้�อข่าว ทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า ปธน.ไบเดนไดพ้บปะกบัสมาชิกรฐัสภาสงักดัพรรค
เดโมแครตที�ทาํเนียบขาวเมื�อวานนี� เพื�อหารือเกี�ยวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ ดว้ยความหวงัที�จะผลกัดนัมาตรการดงักล่าวใหผ้่านการอนมุตัิของ
สภาคองเกรส แมเ้ผชิญเสียงทว้งติงเกี�ยวกับวงเงินที�สูงถึง 1.9 ลา้นลา้นดอลลารจ์ากสมาชิกพรรครีพับลิกัน ทั�งนี � ปธน.ไบเดนไดป้ระกาศมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจที�ชื�อว่า "American Rescue Plan" วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ�งมีเป้าหมายที�จะช่วยเหลือภาคครวัเรือนและภาคธุรกิจใหส้ามารถ
รบัมือกบัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของปธน.ไบเดนประกอบดว้ยการปรบัขึ �นค่าแรงขั�นต ํ�าจากระดบั 7.25 ดอลลาร/์
ชั�วโมงในปัจจุบนั สู่ระดบั 15 ดอลลาร,์ เพิ�มวงเงินในการส่งเช็คเงินสดใหแ้ก่ชาวอเมริกนัเป็นคนละ 2,000 ดอลลาร ์จากเดิมที�ไดค้นละ 600 ดอลลาร ์
และเพิ�มวงเงินช่วยเหลือคนตกงานเป็น 400 ดอลลาร/์สปัดาห ์โดยใหข้ยายโครงการช่วยเหลือไปจนถงึสิ �นเดือนก.ย.ปีนี� 

 (+/-)  ปธ.เฟดเซนตห์ลุยสช์ ี�ไม่พบความเสี�ยงในวงกว้างจากกระแสซ ื�อขายหุ้น "Gamestop"  เมื�อวานนี�นายเจมส ์บูลลารด์ ประธานธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) สาขาเซนตห์ลยุสร์ะบุว่า การซื �อขายอนัดเุดือดในหุน้ Gamestop และหุน้อื�นๆที�ขบัเคลื�อนโดยแพล็ตฟอรม์การซื �อขายของนกัลงทนุ
รายย่อยมือใหม่ไม่ใช่ผลของนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายของเฟด และไม่ใช่ประเด็นสาํหรบัธนาคารกลางสหรฐั นายบูลลารด์ระบุวา่ "นโยบายของ
เฟดมีความเหมาะสมเมื�อพิจารณาถงึวกิฤตการณที์�เราเผชิญ" เขากล่าววา่ "จากสถานการณก์ารซื �อขาย นั� �นจะเป็นประเดน็สาํหรบัคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยส์หรฐั (ก.ล.ต.) ไม่ใช่สาํหรบัเรา คณุมีกิจกรรมเก็งกาํไรเสมอในตลาดการเงิน นี�คือกรณีที�น่าตื�นเตน้ แต่ผมไม่เห็นว่า 
สถานการณนี์�มีผลสาํหรบัจดุยืนดา้นนโยบายการเงิน" 

 (+/-)  PayPal เตร ียมเปิดร ับคร ิปโทช ําระเงินผ่านร ้านค้า 29 ล้านแห่ง ท ั�วโลกปีนี�  PayPal เตรียมเปิดบริการรบัชาํระเงินดว้ยคริปโท สาํหรบั

รา้นคา้ 29 ลา้นแหง่ทั�วโลกในปีนี� พรอ้มเผยกาํลงัทาํงานรว่มกบัหน่วยงานกาํกบัดแูล และธนาคารกลางหลายแหง่ เพื�อกาํหนดอนาคตของโลกหลงัเงิน

สด Dan Schulman ซีอีโอของ PayPal กล่าววา่ หลงัจากการเปิดตวัการซื �อ/ขาย/ถือ crypto แบบจาํกดัพบว่า ผลตอบรบันั�นยอดเยี�ยม โดยปรมิาณการ

ซื �อขาย crypto บนแพลตฟอรม์ของ PayPal เกินความคาดหมายไปอย่างมาก    Schulman กล่าววา่ crypto จะไดร้บัการยอมรบัในฐานะที�เป็นแหล่ง

เงินทุนเมื�อผูใ้ชส้ามารถใชม้ันซื �อสินคา้ที�รา้นคา้ 29 ลา้นรา้นคา้ ในเครือข่ายของ PayPal ในช่วงปลายไตรมาสแรก และภายในปี 2564 บริษัทจะมี

แผนงานที�ครอบคลมุเกี�ยวกบั crypto,blockchain และสกลุเงินดจิิทลั  

 

ท ี�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 57.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.8** 54.7 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.1** 52.9 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 60.7 

 22.00 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.0%** 0.9% 

วนัองัคารที� 2 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.9** 50.1 

วนัพธุที� 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   52.0** 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั�งที� 1/2564   0.50%** 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   46.7** 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   45.4** 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   39.5** 38.8 

 20.15 น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   174K** -123K 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   58.3** 57.5 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.7** 57.2 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -1.0M** -9.9M 

วนัพฤหสับดีที� 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   828K 847K 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื �องตน้   -2.9% 4.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องตน้   4.1% -6.6% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน   0.7% 1.0% 

วนัศกุรที์� 5 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   55K -140K 

 20.30 น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนม.ค.   6.7% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 29 มกราคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


