
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818 1,800 1,787 

1,856 1,875 1,896 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 4.30  ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะพยายามดีดตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,844.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุน
จากแรงซื �อ Buy the dip รวมถึงการดีดตวัในระยะสั �นของสกลุเงินยโูรหลงัจากสื=อต่างประเทศรายงานว่านายมาริโอ้ ดรากี  อดีตประธานธนาคารกลางยโุรป(ECB) “ตอบรับคําขอ” ของนายเซอร์จิ
โอ แมตตาเรลลา ประธานาธิบดีอิตาลีให้เข้ามาช่วยจดัตั �งรัฐบาลเพื=อจดัการกบัปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยที=รุนแรงของอิตาลี  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไม่
สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  พร้อมกบัมีแรงขายทํากําไรสลบัออกมา  นอกจากนี �ทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ=มจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที=ดีเกินคาดทกุรายการ  ไมว่่าจะเป็นการจ้าง
งานของภาคเอกชนจาก ADP ที=เพิ=มขึ �นเกินคาดถึง 174,000 ตําแหน่งในเดือนม.ค.  ส่วนดัชนีภาคบริการของสหรัฐจาก ISM ก็ดีดตัวเกินคาดสู่ระดับ 58.7 ในเดือนม.ค. ซึ=งเป็นระดับที=สูงกว่า
ในช่วงก่อนการระบาดของ COVID-19  รวมถึงดชันี PMI ภาคบริการขั �นสดุท้ายจากมาร์กิตก็ปรับตวัขึ �นเกินคาดสู่ระดบั 58.3 ในเดือนม.ค. ซึ=งเป็นระดบัสงูสดุเป็นอนัดบั 2 ในรอบเกือบ 6 ปีเช่นกนั  
สถานการณ์ดงักล่าวสกดัช่วงบวกของราคาทองคําเอาไว้  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี=ยนแปลง  แต่โดยรวมแล้วนบัตั �งแต่ต้นปีจนถึงปัจจบุนั  กองทนุ SPDR ลดการถือครองทองคํา
ลง -13.24 ตนัซึ=งเป็นปัจจยัที=นกัลงทนุต้องติดตามต่อไป  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุธนาคารกลางองักฤษ(บีโออี)  รวมถึงการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์, 
ประสิทธิภาพการผลิตต่อหน่วย, ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานต่อหน่วย และยอดสั=งซื �อภาคโรงงานของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1844.85 1830.00 1837.90 1833.60 -4.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,845.00 26.41 90.68 

MA 50 Days 1,858.09 25.49 90.48 

MA 200 Days 1,853.23 23.02 93.87 

RSI 9 Days 35.20 52.64 67.65 

RSI 14 Days 39.72 53.36 60.67 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,157.50 0.00 

ishare 20,819.36 -248.49 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8718 -0.5017 0.2477 

10 วนั -0.0072 -0.4603 0.5794 

20 วนั 0.3625 -0.4217 0.6040 

50 วนั 0.7308 0.0990 0.8336 

100 วนั 0.3328 -0.4260 -0.2647 

200 วนั 0.7962 -0.0819 0.3755 

 

 

04 กมุภาพนัธ ์2563 

คําแนะนํา                 เข้าซื �อเพื�อเก็งกําไรระยะสั �นหากราคาทองคํา
สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,821-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
และทยอยปิดสถานะซื �อเพื�อทาํกําไรบางส่วนเพื�อรอซื �อใหม่
หากราคาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณแนวรับ 1,850-1,856 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ระยะสั �นราคาเคลื=อนไหวในลกัษณะ Sideway หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที= 1,850-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัไม่
สามารถผ่านได้ ซึ=งนกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไร อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรับ
ระยะสั �นอยูท่ี= 1,821-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่ยงัมีโอกาสดีดตวัขึ �นในระยะสั �นอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก จับตาแผนกระตุ้นศก.-จ้างงานนอกภาคเกษตร  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื=อเทียบกบัสกลุเงิน

หลกัๆ ในการซื �อขายที=ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื=อคืนนี � (3 ก.พ.) ขณะที=นกัลงทนุจบัตาความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

รวมทั �งตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.ของสหรัฐซึ=งมีกําหนดเปิดเผยในวนัพรุ่งนี �  ดชันีดอลลาร์ ซึ=งเป็นดชันีวดัความเคลื=อนไหวของดอลลาร์

เมื=อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.04% สู่ระดับ 91.1618 เมื=อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื=อเทียบกับเงินเยน ที=ระดับ 

105.05 เยน จากระดับ 105.08 เยน และอ่อนค่าเมื=อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที=ระดับ 1.2780 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2805 ดอลลาร์

แคนาดา แต่เมื=อเทียบกับฟรังก์สวิส ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.8993 ฟรังก์ จากระดับ 0.8986 ฟรังก์  ยโูรแข็งค่าเมื=อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที=

ระดับ 1.2025 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2020 ดอลลาร์ ขณะที=เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที=ระดับ 1.3642 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3653 ดอลลาร์ และ

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.7621 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7590 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) "ไบเดน" เตรียมเปิดทาํเนียบขาวหารือมาตรการกระตุ้นศก.กับเดโมแครตวันนี �  ทําเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะพบปะ

กบัสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเดโมแครตที=ทําเนียบขาวในวันนี � เพื=อหารือเกี=ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ทั �งนี � ปธน.ไบเดนหวงัที=จะผลักดัน

มาตรการดงักล่าวให้ผ่านการอนมุติัของสภาคองเกรส แม้เผชิญเสียงท้วงติงเกี=ยวกบัวงเงินที=สงูถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์จากสมาชิกพรรครีพบัลิกนั  

ก่อนหน้านี � ปธน.ไบเดนได้พบปะกบัสมาชิกวฒิุสภาสงักดัพรรครีพบัลิกันจํานวน 10 รายที=ทําเนียบขาวเมื=อวนัจันทร์ โดยระบวุ่า เขาต้องการเสียง

สนบัสนนุจากทั �งพรรครีพบัลิกนัและเดโมแครตสําหรับการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดงักล่าว ซึ=งรวมถึงเงินช่วยเหลือผู้ตกงานในสหรัฐ และงบ

สนบัสนนุการฉีดวคัซนีโควิด-19 ให้แก่ชาวอเมริกนั 

• (-) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐพุ่งแตะ 58.3 ในเดือนม.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ=งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการ

ฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการขั �นสดุท้ายของสหรัฐ ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 58.3 ในเดือนม.ค. ซึ=งเป็นระดบัสงูสดุเป็นอนัดบั 2 ในรอบเกือบ 6 ปี จากระดบั 

54.8 ในเดือนธ.ค. 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบเกือบ 2 ปีในเดือนม.ค.  สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาค

บริการของสหรัฐดีดตวัสู่ระดบั 58.7 ในเดือนม.ค. ซึ=งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนก.พ.2562 จากระดบั 57.7 ในเดือนธ.ค. และสงูกว่าที=นกัวิเคราะห์

คาดการณ์ที=ระดบั 56.8  ขณะนี � ดชันีดีดตวัขึ �นเหนือระดบัก่อนที=จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ 

• (-) ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐสูงกว่าคาดในเดือนม.ค.  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ=ง อิงค์ (ADP) และมดีู �ส์ อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า 

การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ=มขึ �น 174,000 ตําแหน่งในเดือนม.ค. สงูกว่าที=นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที=ระดบั 49,000 ตําแหน่ง 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 36.12 จุด รับผลประกอบการอัลฟาเบท-ตัวเลขจ้างงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื=อคืนนี � (3 

ก.พ.) ขานรับประกอบการที=แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทอลัฟาเบท รวมทั �งตวัเลขจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐที=เพิ=มขึ �นมากกว่าคาดการณ์ ขณะที=

นกัลงทนุยงัคงจบัตาการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ  ดชันีเฉลี=ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที= 30,723.60 จดุ เพิ=มขึ �น 36.12 

จดุ หรือ +0.12% ขณะที=ดชันี S&P 500 ปิดที= 3,830.17 จดุ เพิ=มขึ �น 3.86 จดุ หรือ +0.10% และดชันี Nasdaq ปิดที= 13,610.54 จดุ ลดลง 2.23 จดุ 

หรือ -0.02% 

• (+/-) คาดจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ�ม 50,000 ตาํแหน่งในม.ค. หลังทรุดตัวในธ.ค.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในวนัศกุร์นี � กระทรวงแรงงาน

สหรัฐจะรายงานตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ=มขึ �น 50,000 ตําแหน่งในเดือนม.ค. หลงัจากทรุดตวัลงในเดือนธ.ค. 
 

                         ที=มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที= 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

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

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

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

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.2** 59.1 

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

 22.00 น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.0%** 0.9% 

วนัองัคารที= 2 ก.พ. 22.00 น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื=อมั=นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.9** 50.1 

วนัพธุที= 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �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 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   46.7** 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   45.4** 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   39.5** 38.8 

 20.15 น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   174K** -123K 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   58.3** 57.5 

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

 22.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    -1.0M** -9.9M 

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

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   850K 847K 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื �องต้น   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ประสิทธิภาพต้นทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื �องต้น   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดสั=งซื �อภาคโรงงาน   0.7% 1.0% 

วนัศกุร์ที= 5 ก.พ. 20.30 น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี=ยตอ่ชั=วโมง   0.3% 0.8% 

 20.30 น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.   55K -140K 

 20.30 น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนม.ค.   6.7% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที=มีการประกาศออกมา 
*ที=มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที= 29  มกราคม 2021 ซึ=งอาจมีการเปลี=ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


