
 

 

 

 

   

1,904  1,889  1,873 

 1,933  1,950  1,966 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้มีจงัหวะรีบาวดข์ึ �นทดสอบ 1,924.85 ดอลลารต์่อออนซ ์ก่อนที(จะเผชิญแรงขายสลบัออกมาอีกครั�ง โดยยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพันธบตัร
รฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีปรบัขึ �นต่อมาทดสอบระดบัสงูสดุระหว่างวนับริเวณ 1.051% หลงัจากวานนี�พุ่งสงูกว่า 1% เป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่เดือนมี.ค. จากการคาดการณว์่าชยัชนะในการ
เลือกตั�งวฒุสิมาชิกในรฐัจอรเ์จียของพรรคเดโมแครต  จะทาํใหร้ฐับาลสหรฐัตอ้งออกตราสารหนี�เพื(อชดเชยการขาดดลุงบประมาณสาํหรบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ่ ซึ(ง
การพุ่งขึ �นของบอนดยี์ลดก์ดดนัทองในฐานะสินทรพัยที์(ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี�ย ส่วนประเด็นการเมืองสหรฐัแนะนาํติดตามเพิ(มเติม หลงัจากการนบัคะแนนคณะผูเ้ลือก 
(Electoral Vote) ตั�งตอ้งหยุดชะงกัไปนานถึง 6 ชั(วโมง เนื(องจากกลุม่ผูส้นบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดบุ้กเขา้มาในอาคารรฐัสภาสหรฐัฯ ทาํใหก้ารนบัคะแนนตอ้งยุตลิงชั(วคราว 
แตส่ภาคองเกรสยืนยนัว่า การนบัคะแนน และการยืนยนัผลการเลือกตั�งจะมีขึ �นในวนันี� ขณะที( นกัลงทนุคาดการณว์่าเหตกุารณบ์ุกรฐัสภาสหรฐัไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อสนิทรพัย ์อาท ิ
ความเหน็ของนายเควิน ฟลานาแกน หวัหนา้ฝ่ายกลยทุธต์ราสารหนี�ของบรษัิท WisdomTree AssetManagement ระบวุ่า "ตลาดมองว่า สถานการณค์วามไม่สงบดงักลา่วเป็นเหตกุารณที์(
เกิดขึ �นเพียงครั�งเดียว ซึ(งหวงัว่าจะไม่นาํไปสู่อะไรเพิ(มเติม นั(นคือเหตผุลที(คณุแทบไม่เห็นปฏิกิริยาตอบสนอง"  สาํหรบัวนันี�ติดตามการเปิดเผยจาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน และดชันี 
PMI ภาคการบรกิารจาก ISM เพื(อชี�นาํราคาทองคาํเพิ(มเติม ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาทองคาํแกว่งตวัผนัผวนเพิ(มขึ �น หลงัจากราคาทิ �งตวัลงแรง แมว้่าจะมีแรงชอ้นซื �อให้
ราคาฟื�นตวัขึ �นไดบ้า้งแตแ่รงซื �อค่อนขา้งจาํกดั หากระยะสั�นมีแรงดีดกลบัและพยายามจะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,930-1,933 ดอลลารต์่อออนซ ์แตห่ากไม่สามารถยืนเหนือ
ระดบัดงักลา่วอาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาอีกครั�ง ประเมินแนวรบับรเิวณ 1,904 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์ดบูรเิวณ 1,904 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากรบัความเสี(ยงไดอ้าจเสี(ยงซื �อ
เก็งกาํไรระยะสั�น (ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,901 ดอลลารต์อ่ออนซซ์ึ(งเป็นระดบัตํ(าสดุวานนี�)และขายทาํกาํไรเมื(อราคาดีดตวัหรือบรเิวณแนวตา้น 1,930-1,933 ดอลลารต์่อออนซ ์หาก
ผ่านไดส้ามารถถือสถานะซื�อตอ่ 
 

                    เน้นการเก็งก ําไรระยะสั�น  เสี�ยงเข ้าซ ื �อบร ิเวณ

แนวรับ 1,904 ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาทองคาํพยายามยืน

เหนือโซนแนวร ับดังกล่าวได้ ทาํให ้ราคายังคงมีโอกาสขยับข ึ�น

เพ ื�อทดสอบแนวต้าน 1,930-1,933 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

07 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
7/01/2564 12:03 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,918.30 1,917.97 -0.33 -0.02 

Spot Silver ($) 27.28 27.08 -0.20 -0.73 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.93 0.01 0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,650 27,200 -450 -1.63 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.17 54.65 0.48 0.89 

ดชันดีอลลาร ์ 89.41 89.42 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2323 1.2323 0.00 0.00 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารซ์บเซาขณะชัยชนะของเดโมแครตเปิดทางแผนกระตุ้นการคลังมากข ึ�น ดอลลารอ์ยู่ใกลร้ะดบัตํ(าสดุในรอบเกือบ 3 ปีในวนันี � 
หลงัจากที(พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั�งและควบคมุวฒิุสภาสหรฐั ซึ(งเปิดทางสาํหรบัการออกแผนกระตุน้การคลงัมากขึ �นภายใตก้ารบรหิาร
ของนายโจ ไบเดน ว่าที(ปธน.สหรฐั ตลาดเงินไม่รูส้ึกกงัวลเป็นส่วนใหญ่จากเหตกุารณค์วามยุ่งเหยิงในวอชิงตนั ขณะที(ผูส้นบัสนนุปธน.โดนลัด ์
ทรมัป์บกุรฐัสภา โดยทั(วไปนกัวิเคราะหค์าดว่า วฒิุสภาที(ควบคมุโดยพรรคเดโมแครตจะเป็นผลดีต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจทั(วโลกและสาํหรบั
สินทรพัยเ์สี(ยงส่วนใหญ่ แต่จะเป็นผลลบสาํหรบัพนัธบตัรและดอลลารเ์นื(องจากงบประมาณและยอดขาดดลุการคา้ของสหรฐัจะเพิ(มขึ �นต่อไป 
ดชันีดอลลารแ์ทบไม่เปลี(ยนแปลงที( 89.321 ในการซื �อขายช่วงแรกที(ตลาดเอเชียในวนันี � หลงัจากที(รว่งสู่ระดบัตํ(าสดุนบัตั�งแต่เดือนมี.ค.2018 ที( 
89.206 เมื(อคืนนี� ผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัอายุ 10 ปีปรบัขึ �นสูงถึง 1.054% เมื(อวานนี�เป็นครั�งแรกนับตั�งแต่ความยุ่งเหยิงของตลาดในช่วง
กลางเดือนมี.ค. นกัวิเคราะหก์ล่าวว่า “ดอลลารจ์ะยงัคงอ่อนลงเมื(อเทียบกบัสกลุเงินโภคภณัฑ ์เช่น ดอลลารอ์อสเตรเลียและสกลุเงินตลาดเกิด
ใหม่” ซึ(งไดป้ระโยชนเ์มื(อความตอ้งการสินทรพัยเ์สี(ยงอยู่ในเชิงบวก” 

 (-) ดัชนีนิกเกอ ิแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี, กลุ่มการเงินหนุน TOPIX หลังเลือกตั�งร ัฐจอร เ์จีย  หุน้ญี(ปุ่ นปรบัขึ �นสู่ระดบัสงูสดุในรอบ
หลายปีในวนันี �จากหุน้กลุ่มการเงิน เนื(องจากผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัปรบัขึ �นจากความหวงัเรื(องการกระตุน้ขนาดใหญ่ขึ �นหลงัพรรคเด
โมแครตชนะการเลือกตั�งวฒิุสภารอบ 2 ทั�ง 2 ที(นั(งในรฐัจอรเ์จีย  ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัขึ �น 1.91% มาที( 27,571.87 ในช่วงเชา้ หลังแตะระดับ
สงูสดุนบัตั�งแต่เดือนส.ค. ปี 1990 ในช่วงสั�นๆ ขณะที( ดชันี TOPIX ปรบัขึ �น 2.24% มาที( 1,836.37 โดยทะลรุะดบัสงูสดุของช่วงปลายปีที(ผ่านมา
สู่ระดบัสงูสดุนบัตั�งแต่เดือนต.ค.ปี 2018   

 (+/-) สภาคองเกรสเร ิ�มนับคะแนนคณะผู้เลือกตั�งใหม่ จ ่อยืนยันผลเลือกตั�งวันนี� สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่าสภาคองเกรสสหรฐัฯ ได้
กลบัมาจดัการประชมุเพื(อเริ(มนบัคะแนนคณะผูเ้ลือกตั�งอีกครั�ง เมื(อช่วงเชา้ที(ผ่านมา ตามเวลาในประเทศไทย หลงัการนบัคะแนนตอ้งหยดุชะงกั
ไปนานถึง 6 ชั(วโมง เนื(องจากกลุ่มผูส้นบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดบ้กุเขา้มาในอาคารรฐัสภาสหรฐัฯ ทาํใหก้ารนบัคะแนนตอ้งยติุลง
ชั(วคราว ผูน้าํของพรรครีพบัลิกนั และพรรคเดโมแครต ในวฒิุสภาสหรฐัฯกล่าวว่าการนบัคะแนน และการยืนยนัผลการเลือกตั�งจะมีขึ �นในวนันี � 
โดยนางแนนซี( เปโลซี( ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัฯ ไดก้ล่าวในจดหมาย การตัดสินใจเร่งกระบวนการนับคะแนนใหเ้ร็วขึ �นนั�น เกิดขึ �น
หลงัจากไดป้รกึษากบัรองประธานาธิบดีไมค ์เพนซ ์ซึ(งทาํหนา้ที(ประธานการประชมุรว่มวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรโดยทั�งสองฝ่ายมีความเห็น
พอ้งร่วมกนัที(จะยืนยันผลการเลือกตั�งภายในวันนี � ขณะที(รองประธานาธิบดีไมค ์เพนซ ์จากพรรครีพับลิกนั กล่าวว่าเหตุการณ์ในวันนี �นับเป็น
เหตกุารณที์(มืดมนที(สดุในประวติัศาสตรข์องรฐัสภาสหรฐัฯ และเขาขอประนามความรุนแรงที(เกิดขึ �น ซึ(งเขา และสมาชิกสภาคองเกรสสหรฐัฯจะ
กลบัมาดาํเนินการนบัคะแนนใหม่อีกครั�งเพื(อยืนยนัผลการเลือกตั�งอย่างเป็นทางการภายในวนันี �ตามเวลาในสหรฐัฯ ทั�งนี �การนบัคะแนนคณะผู้
เลือกตั�งตอ้งหยดุชะงกัไป หลงัจากที(กลุ่มผูส้นบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ไดร้วมตวัประทว้งเพื(อคดัคา้นผลการเลือกตั�ง และบกุเขา้ไปใน
อาคารรฐัสภาสหรฐัฯ จนทาํใหก้ารประชมุตอ้งยติุลงชั(วคราว ก่อนที(เจา้หนา้ที(ตาํรวจจะสามารถควบคมุสถานการณไ์ดส้าํเรจ็ และมีผูเ้สียชีวิต 1 
รายจากเหตกุารณใ์นครั�งนี � 

 (+/-) มารเ์ก็ตแคปตลาด Crypto พ ุง่ทะลุ 1 ล้านล้านดอลลารเ์ป็นคร ั�งแรก Coindesk รายงานว่า ในช่วง 12 เดือนที(ผ่านมาการเพิ(มขึ �นของ

ราคา bitcoin และคริปโทอื(นๆ เกิดขึ �นเนื(องจากนกัลงทนุสถาบนัแสดงความสนใจที(เพิ(มขึ �นใน bitcoin โดยมีนักลงทุนรายย่อยรายใหม่เพิ(มขึ �น

ตามดว้ย และแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าสนใจในคริปโทเคอรเ์รนซีทางเลือก (altcoins) เช่นกัน โดย Bitcoin ราคาเพิ(มขึ �นมาแลว้ 25% ในเดือน

มกราคม และเพิ(มขึ �นมากกว่า 300% ในปี 2563 Jack Purdy นกัวิเคราะห ์การเงินแบบกระจายอาํนาจ (DeFi) ของ Messari กล่าวว่า มลูค่า

ตลาดที( 1 ลา้นลา้นดอลลาร ์สะทอ้นว่าสกลุเงินดิจิทลัเป็นประเภทสินทรพัยที์(ลงทนุได ้และไม่ใช่ของเล่นสาํหรบันกัลงทนุรายย่อยอีกต่อไป  

                   ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์( 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 56.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   0.9%** 1.3% 

วนัองัคารที( 5 ม.ค 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   60.7** 57.5 

วนัพธุที( 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.0** 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   46.4** 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   49.4** 49.9 

 20.15น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   -123K** 307K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   54.8** 55.3 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั(งซื �อภาคโรงงาน   1.0%** 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -8.0M** -2.8M 

วนัพฤหสับดีที( 7 ม.ค 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)  - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   798K 787K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   54.5 55.9 

วนัศกุรที์( 8 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี(ยตอ่ชั(วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   68K 245K 

 
20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   6.8% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที(มีการประกาศออกมา 
*ที(มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที( 25 ธันวาคม ซึ(งอาจมีการเปลี(ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


