
  

                      ร าคาท อ งคําย่อ ตัวลงมาแ ต่ยังท ร งตัวได้เห นือ ร ะดับ 
1,833 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์ อ าจเห ็น ก าร ดีดก ลับ ไป ท ด สอ บ แ น วต้าน 
1,872-1,875 ดอลลารต์่อออนซอ์ ีกคร ั*ง แต่หากยืนเหนือบร ิเวณดังกล่าว
ไม่ได้  ราคาอาจขยับลงไปทดสอบแนวรับถัดไป โซน 1,818 ดอลลารต์่อ
ออนซ  ์

02 กุมภาพนัธ ์2564 

สรุป สาํนกังบประมาณแหง่สภาคองเกรสสหรฐั (CBO) คาดการณว์า่ เศรษฐกิจสหรฐัมีแนวโนม้ขยายตวั ).+% ในปี ./.0 หลงัจากที3หดตวัลง 4.5% ในปี ././ 
ซึ3งดีกว่าที3คาดการณ์ไวเ้มื3อเดือนก.ค.ว่า เศรษฐกิจจะขยายตวัเพียง )% หลังจากที3หดตวั 5.;% ในปี ././ คาดการณ์ดงักล่าว สอดคลอ้งกบั กองทนุการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) ซึ3งหนนุดชันีดอลลารส์หรฐัแข็งค่า นอกจากนีB ยูโรอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกบัดอลลาร ์หลงัจากแผนการฉีดวคัซีนโควิด-0G ของสหภาพยโุรป 
(EU) ล่าชา้กว่ากาํหนด โดยผูผ้ลิตวคัซีนของบริษัทไฟเซอรแ์ละไบโอเอ็นเทค, แอสตรา้เซนเนกา้ และโมเดอรน์า ไดแ้จง้ว่าการส่งมอบวคัซีนอาจไม่เป็นไปตาม
กาํหนด ขณะที3การแพร่ระบาดและจาํนวนผูต้ิดเชื Bอไวรสัโควิด-0G ในยูโรโซนเพิ3มขึ Bนอย่างรวดเร็ว แมว้่าประเด็นดงักล่าวจะสรา้งแรงกดดนัต่อสกุลเงินยูโร แต่
ราคาทองคาํก็อ่อนตวัลงในระดบัจาํกัด เนื3องจากการระบาดของโควิด-19 ไดก้ระตุน้แรงซื Bอทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัดว้ยเช่นกัน เบื Bองตน้ประเมินว่า
หากราคายืนเหนือโซน 1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ราคาทองคาํอาจมีโอกาสขึ Bนทดสอบแนวตา้นที3ระดบั 1,875 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้แต่หากไม่สามารถฝ่าแนว
ตา้นดงักล่าวได ้แนะนาํแบ่งทองคาํออกขาย โดยราคามีโอกาสขยบัลงหาแนวรบัในโซน 1,833 ดอลลารต์่อออนซ ์ซึ3งหากราคาหลุดลงจะมีแนวรบัถดัไปบริเวณ 
1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

ตารางท ี7 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

2/02/2564 16:34 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,860.40 1,847.16 -13.24 -0.71 

Spot Silver ($) 29.00 27.49 -1.51 -5.21 

เงนิบาท (฿/$) 29.97 29.97 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,450 26,250 -200.00 -0.76 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.35 56.91 0.56 0.99 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 91.00 90.80 -0.20 -0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.2059  1.2071  0.0012  0.1000  

  ท ี7มา : Aspen 

ท ี7มา : Aspen 

 

 1,833  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,913 

 

 



 

 

 (+) บร ิษัทผลิตหลอดฉีดยาในจีนเผชิญแรงกดดัน หลังดีมานดพ์ ุ่งร ับฉ ีดวัคซ ีนโควิด  บรษัิทผลิตหลอดฉีดยาหลายแห่งของจีนไดแ้สดงความกงัวล
วา่ ทางบริษัทอาจจะไม่สามารถจดัส่งสินคา้ไดเ้พียงพอกบัยอดสั3งซื Bอหลงัจากปลายเดือนมิ.ย.ปีนี Bไปแลว้ เนื3องจากโครงการฉีดวคัซีนตา้นโรคโควิด-0G ทั3ว
โลกไดส้รา้งแรงกดดนัอย่างหนกัใหก้บัไลนก์ารผลิตหลอดฉีดยา และกาํลงัส่งผลกระทบต่อความพยายามของจีนในการฉีดวคัซีนใหก้บัประชาชน  บรษัิท
ผลิตหลอดฉีดยาซึ3งรวมถึงบริษัท Zhejiang KangKang Medical Devices เปิดเผยว่า ทางบริษัททาํงานกนัตลอด .) ชั3วโมง, ปรบัขึ Bนราคาสินคา้ และ
พยายามขยายไลนก์ารผลิตในโรงงานเพื3อรองรบัความตอ้งการหลอดฉีดยาที3สูงขึ Bน โดยขณะนีBจีนและอินเดียถือเป็นสองผูผ้ลิตหลอดฉีดยารายใหญ่ของ
โลก  ผูบ้รหิารของ Zhejiang KangKang Medical Devices ระบุวา่ ทางบรษัิทไดร้บัสญัญาการสั3งซื Bอหลอดฉีดยาสญัญาละ 0/-./ ลา้นชิ Bนในเดือนธ.ค.ปี
ที3แลว้ ซึ3งเพิ3มขึ Bนอย่างมากจากช่วงก่อนการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-0G ซึ3งมีคาํสั3งซื Bอเพียงสญัญาละ 5 ลา้นชิ Bน เนื3องจากโครงการฉีดวคัซีนทั3วโลกทาํให้
ความตอ้งการหลอดฉีดยาเพิ3มสูงขึ Bน  ขณะที3บริษัทอีกหลายแห่งต่างก็ระมัดระวงัในการรบัคาํสั3งซื Bอใหม่ๆ รวมถึงบริษัท Shandong Qiaosen ซึ3งระบุว่า 
สาํหรบัคาํสั3งซื Bอที3ทางบรษัิทไดร้บัในเดือนนีB ลกูคา้อาจจะตอ้งรอจนถงึเดือนพ.ค.หรือมิ.ย.จงึจะไดร้บัสินคา้เตม็จาํนวนที3สั3ง   

 (+) อ ินเดียลดภาษีน ําเข ้าต่อทอง,เงนิ; คาดอาจหนุนอุปสงคร์ายย่อย อินเดียลดภาษีนาํเขา้ตอ่ทองและเงินเมื3อวานนีB ภายใตก้ารดาํเนินการอย่างไม่
คาดหมาย ซึ3งเจา้หนา้ที3อุตสาหกรรมระบุว่า อาจหนนุอุปสงคร์ายย่อยและจาํกดัการลกัลอบขนทองในอินเดียซึ3งเป็นผูอ้ปุโภคทองรายใหญ่อนัดบัสองของ
โลก  อุปสงคท์องที3เพิ3มขึ Bนจากอินเดียอาจหนนุราคาโลก ซึ3งแตะระดบัสูงเป็นประวตัิการณใ์นปีที3ผ่านมา แมว้า่อาจเพิ3มการขาดดลุการคา้ของอินเดียและ
ถ่วงเงินรูปีที3กาํลงัอ่อนแอ นางเนียรม์าลา ซีธารามาน รฐัมนตรีคลงัอินเดียระบวุ่า อินเดียลดภาษีนาํเขา้ทองและเงินสู่ i.5% จาก 0..5% แต่เรียกเก็บภาษี
แยก ..5% ตอ่การนาํเขา้ 

 (-) อ ียูคุมเข ้มกฎต้องตรวจหาเช ื*อโควิด-KL ก่อนเข ้าประเทศ  รฐับาลสหภาพยุโรป (EU) เห็นชอบยกระดบัความเขม้งวดของกฎระเบียบสาํหรบัผูที้3
เดินทางเขา้สู่สหภาพยุโรปดว้ยการกาํหนดใหพ้วกเขาตอ้งมีการตรวจหาเชืBอโควิด-0G ภายในเวลา i. ชั3วโมงก่อนออกเดินทาง ซึ3งเนน้ยํBาถึงความกงัวล
เกี3ยวกบัเชื Bอโควดิ-0G กลายพนัธุช์นิดใหม่   เจา้หนา้ที3ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนามระบุเมื3อวานนีBวา่ การดาํเนินการดงักล่าวครอบคลุมผูเ้ดินทางที3จาํเป็นและไม่
จาํเป็นสู่สหภาพยโุรป ยกเวน้ "พนกังานดา้นการขนส่งและพนกังานที3สญัจรขา้มไปมาเป็นประจาํ" นกัการทตูยงัตดัสินใจเปิดโอกาสสาํหรบัประเทศสมาชิก
ในการออกขอ้บงัคบัการกกัตวัและการตดิตามผูส้มัผสัใกลชิ้ดมากถงึ 0) วนัหลงัเดนิทางมาจากพืBนที3นอกสหภาพยุโรป  

 (-) สนง.งบประมาณคาดเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มฟื* นตัวเร ็วข ึ*นในปี RSRK  เมื3อวานนีBสาํนกังานงบประมาณของสภาคองเกรสระบุว่า เศรษฐกิจ
สหรฐัจะเติบโต ).+% ในปี ./.0 หลังหดตวั 4.5% ในปี ././ ในการคาดการณ์เชิงบวกมากขึ Bน ซึ3งอาจทาํใหพ้รรครีพับลิกันต่อตา้นมากขึ Bนต่อแผน
เยียวยาโควิด-0G วงเงิน 0.G ลา้นลา้นดอลลารข์องประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรฐั คาดการณ์ใหม่ ซึ3งอิงตามการออกกฎหมายและนโยบายของสหรฐั
ถงึวนัที3 0. ม.ค. หรือประมาณหนึ3งสปัดาหก่์อนปธน.ไบเดนขึ Bนดาํรงตาํแหน่ง ประมาณการว่า การเตบิโตจะคอ่ยๆลดลงหลงัปี ./.0 สู่ต ํ3ากวา่ .% ภายใน
ปี ./40 แต่การเติบโตแข็งแกรง่กวา่ประมาณการทางเศรษฐกิจก่อนหนา้ของ CBO ที3ออกในเดือนก.ค. ซึ3งคาดการณถ์ึงการฟืBนตวัของจีดีพีที3แทจ้ริงที3 )% 
ในปี ./.0 หลงัหดตวั 5.;% ในปี 2020 CBO คาดการณ์วา่ อตัราการว่างงานเฉลี3ยของสหรฐัจะลดลงสู่ 5.i% ในปี ./.0 จาก ;.0% ในปี ././ ซึ3งเป็น
พฒันาการสาํคญัจากคาดการณเ์ดือนก.ค.ที3 ;.)% ในปี ./.0 และ 0/.+% ในปี ././ แต่ระบวุ่า จาํนวนประชาชนที3มีงานทาํจะไม่ฟืBนตวัสู่ระดบัก่อนโรค
ระบาดจนถึงปี ./.) หลังจากปีนีB CBO คาดว่า การเติบโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศที3แทจ้ริง (จีดีพี) ของสหรฐัจะชะลอตวัสู่ ..G% ในปี 
./.. และ ...% ในปี ./.4 ซึ3งเป็นระดบัเดียวกับการเติบโตที3ค่อนขา้งแข็งแกร่งเมื3อปี ./0; และ ./0G ตามลาํดบั จีดีพีที3แทจ้ริงจะเฉลี3ยอยู่ที3 ..4% 
สาํหรบัปี ./.) และปี ./.5 และ 0.i% สาํหรบัปี ./.+-./40  แต ่CBO ระบุวา่ เงินเฟ้อที3วดัโดยดชันีราคาผูบ้รโิภค  ซึ3งไม่รวมตน้ทนุอาหารและพลงังาน 
จะปรบัขึ Bนจาก 0.+% ในปี ./.0 สู่ ..0% ในปี ./.. และเฉลี3ยที3 ..)% สาํหรบัปี ./.)-./40 ซึ3งสงูเหนือเปา้หมายเงินเฟ้อทั3วไป .% ของ เฟด 

 (+/-) "อ ีลอน มัสค"์ เปิดตัวเป็น "ผู้สนับสนุน" บิตคอยน ์ นายอีลอน มสัค ์เจา้ของบริษัทเทสลา สรา้งแรงสั3นสะเทือนอีกครัBงผ่านราคาบิตคอยน ์หลัง
ประกาศว่าเขาเป็นผูส้นบัสนนุเงินบิตคอยน ์ซึ3งเป็นคริปโตเคอรเ์รนซีรายใหญ่ที3สุด  ในการกล่าวผ่านแอพพลิเคชั3น Clubhouse นายมสัคร์ะบุว่า ณ จุดนีB 
เขาคดิวา่ "บติคอยนเ์ป็นสิ3งที3ดี" และเสริมวา่ เขา "เขา้รว่มวงชา้" และควรซื Bอบิตคอยนต์ัBงแตเ่มื3อ ; ปีก่อน บิตคอยนท์ะยานขึ Bนสู่เกือบ 4),5// ดอลลารเ์มื3อ
วานนีBท่ามกลางความเห็นดงักล่าว ก่อนชะลอตวักลับ บิตคอยนท์ะยานขึ Bนมากถึง 0+% ในวนัที3 .G ม.ค. สู่กว่า 4;,/// ดอลลาร ์หลังจากที3นายมัสค์
เปลี3ยนโปรไฟลท์วติเตอรข์องเขาเป็น "#bitcoin" แรงทะยานดงักล่าวลดลงเป็นส่วนใหญ่ภายในเมื3อวานนีB  

ท ี7มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทรที์3 1 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   51.5** 53.0 

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

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

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

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (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% 

วนัองัคารที3 2 ก.พ. 22.00 น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื3อมั3นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   51.0 50.1 

วนัพธุที3 3 ก.พ. 08.45 น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการผลิตจาก Caixin   55.5 56.3 

 14.00 น. ไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครัBงที3 1/2564   0.50% 0.50% 

 15.55 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   46.8 46.8 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   45.0 45.0 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   38.8 38.8 

 20.15 น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนม.ค. จาก ADP   50K -123K 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื Bอ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   57.5 57.5 

 22.00 น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.7 57.2 

 22.30 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํBามนัรายสปัดาห ์    -9.9M 

วนัพฤหสับดีที3 4 ก.พ. 19.00 น. องักฤษ มตอิตัราดอกเบี Bยนโยบายของธนาคารกลางองักฤษ (BoE)   0.10% 0.10% 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัBงแรกรายสปัดาห ์   850K 847K 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพการผลิตตอ่หน่วยเบื Bองตน้   -2.7% 4.6% 

 20.30 น. สหรฐัฯ ประสิทธิภาพตน้ทนุแรงงานตอ่หน่วยเบื Bองตน้   3.6% -6.6% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดสั3งซื Bอภาคโรงงาน   0.7% 1.0% 

วนัศกุรที์3 5 ก.พ. 20.30 น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี3ยตอ่ชั3วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที3มีการประกาศออกมา 
*ที3มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที3 29 มกราคม 2021 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


