
 

 

 

 

   

1,800  1,782  1,765 

 1,847  1,866  1,887 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้วนัจนัทรมี์จงัหวะรว่งลงมาทาํระดบัตํ�าสดุใหมบ่ริเวณ 1,817.49 ดอลลารต์อ่ออนซ ์นอกเหนือปัจจยัทางเทคนิคที�กดดนัราคาทองคาํหลงัจากราคา
หลดุ 1,900 ดอลลารต์่อออนซซ์ึ�งเป็นแนวรบัสาํคญัทางจิตวิทยาแลว้ ราคาทองคาํยงัอยู่ภายใตแ้รงกดดนัของ Dollar Index ที�ดีดตวัขึ >นตอ่เนื�อง ล่าสดุขึ >นทดสอบ 90.45 จดุ 
(+0.39%) จากวนัศกุร ์ทั>งนี > ดอลลารแ์ข็งคา่ตอบรบัข่าวที�วา่ นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐัระบวุา่ ชาวอเมรกิันตอ้งการการเยียวยาทางเศรษฐกิจเพิ�มเติมจากการ
ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี> และเขาจะเปิดเผยแผนการวงเงิน "หลายลา้นลา้น" ดอลลารใ์นสปัดาหห์นา้ ขณะเดียวกนัทองคาํถกูกดดนัจาก Bond yield อาย ุ10 ปีสหรฐั
ดีดขึ >นต่ออีกกว่า +1% ในเชา้นี > เพิ�มตน้ทนุค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคาํ เนื�องจากเป็นสินทรพัยท์ี�ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี >ย  นอกจากนี>ข่าวบวกวคัซีนเขา้มา
ตอ่เนื�อง หลงัจากผลการวิจยัของ Pfizer เผยวคัซีนมีประสิทธิภาพในการจดัการกบัไวรสั Covid-19 กลายพนัธุใ์นองักฤษและแอฟรกิาใต ้ขณะที�องักฤษอนมุตัิวคัซีนโควิด-19 
ของ"Moderna"แลว้ และสั�งวคัซีนเพิ�ม 10 ลา้นโดสจาก Moderna ทาํใหร้วมทั>งหมดเพิ�มเป็น 17 ลา้นโดส โดยการจดัส่งจะเริ�มขึ >นในฤดใูบไมผ้ลิ อีกทั>งนิวยอรก์ตั>งศนูยฉี์ด
วคัซีนโควิดขนาดใหญ่ เล็งฉีดใหไ้ด ้1 ลา้นคนสิ >นเดือนนี> เพิ�มความหวงัการยบัยั>งการระบาดของโควิด-19 กระตุน้แรงขายทองคาํ ดงันั>นหากไมมี่ปัจจยับวกใหม่เขา้มา อาจ
ตอ้งระวงัว่าการฟื>นของราคาทองคาํในระยะนี>อาจเป็นไปอย่างจาํกัด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า มีแรงขายสลบัออกมาเพิ�มจนราคาทิ >งตวัลงสรา้งระดบัตํ�าสดุใหม ่
ขณะที�ความผันผวนของราคาวนันี >ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู ซึ�งหากราคาทองคาํไมส่ามารถยืนเหนือ  1,838-1,847  ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาปรบัตวัลงต่อ มีโอกาสเกิด
แรงขายกลับลงมา โดยมีแนวรบัในโซน 1,806-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยุทธก์ารลงทนุ หาจงัหวะขายโดยใชบ้ริเวณแนวตา้น 1,838-1,847  ดอลลารต์่อออนซ ์
และตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,847 ดอลลารต์่อออนซ ์และสาํหรบันักลงทนุที�ถือสถานะขายอยู่ แนะนาํทยอยแบ่งซื >อคืนเพื�อทาํกาํไรโซนราคา 1,806-1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์หากยืนไมไ่ดถื้อสถานะขายตอ่ 
 

                     หากราคาทดสอบแนวต้าน 1,838-1,847 ดอลลารต์ ่อ

ออนซ ์หากไม่สามารถผ่านได้ให ้แบ่งขายทาํกาํไร แต่ถ้าผ่านได้ให ้รอ

ขายบริเวณ 1,866  ดอลลารต์ ่อออนซข์ ึ /นไป อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่าน

แนวต้านแรก ประเมินแนวร ับโซน 1,806-1,800 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

 

11 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
11/01/2564 11:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,847.80 1,829.21 -18.59 -1.01 

Spot Silver ($) 25.42 24.59 -0.83 -3.27 

เงนิบาท (฿/$) 30.14 30.14 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,450 26,150 -300 -1.13 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.25 55.33 -0.92 -1.64 

ดชันดีอลลาร ์ 90.20 90.40 0.20 0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.2220 1.2168 -0.01 -0.43 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (-)  ดอลลาร ์ด ีดตัวข ึ/นต่อ เนื5อ งขณะความหวังแผนกระตุ้นยับยั/งแรงขาย ดอลลารป์รับตวัขึ >นต่อเนื�องในวนันี> ขณะที�การปรับตวัขึ >นสูงของ
ผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัและความหวงัเกี�ยวกับแผนกระตุน้มากขึ >นเพื�อหนุนเศรษฐกิจสหรฐั ทาํใหน้ักลงทุนบางรายยับยั>งการเทขาย ซึ�งช่วยให้
ดอลลารอ์ยู่ห่างมากขึ >นจากระดบัต ํ�าสดุรอบหลายปีของเมื�อไม่นานมานี> นายโจ ไบเดน วา่ที�ปธน.สหรฐัซึ�งจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งในวนัที� 20 ม.ค.ในขณะ
ที�พรรคเดโมแครตสามารถควบคุมทั>ง 2 สภาของสภาคองเกรส สัญญาถึงการใชจ่้ายเยียวยาโควิด-19 เพิ�มเติม “หลายลา้นลา้นดอลลาร”์ นั�นดัน
ผลตอบแทนพันธบตัรอายุ 10 ปีของสหรฐัใหป้รบัขึ >นมากกว่า 0.20% สู่ 1.1187% ในปีนี> ซึ�งช่วยใหด้อลลารแ์ตะระดบัสูงสุดรอบ 1 เดือนที� 104.095 
เยนในวนันี>  “ที�มาของการฟื>นตวัขึ >นคือ หลงัการเลือกตั>งวฒุิสมาชิกและตลาดคาดว่า เราอาจจะมีการสนบัสนนุดา้นการคลงัมากขึ >นสาํหรบัเศรษฐกิจ
สหรฐั” นักวิเคราะหก์ล่าว “ทุกคนถามว่า ภาวะนี>จะเปลี�ยนแปลงแนวโนม้การอ่อนค่าของดอลลารห์รือไม่ นั�นคือสิ�งที�เราเห็นความต่อเนื�องจากวนั
พฤหสับดีและวนัศกุร”์ ดชันีดอลลารร์ว่งลงกวา่ 12% นบัตั>งแตแ่ตะระดบัสงูสดุรอบ 3 ปีในเดือนมี.ค. อย่างไรก็ตาม ดอลลารดี์ดตวัขึ >น 1.2% จากระดบั
ต ํ�าสดุรอบเกือบ 3 ปีเมื�อสปัดาหที์�แลว้ มาทรงตวัที� 90.291 ในวนันี> 

 (-)  ตลาดหุ้น เอ เช ียเปิดบวก ขานรับไบเดนผุดมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ  ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึ >นในเชา้วนันี> ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดปรบัตวัขึ >นเมื�อวนัศกุร ์(8 ม.ค.) ที�ผ่านมา เนื�องจากนกัลงทนุขานรบัความหวงัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐั
เพิ�มเติม หลงัจากนายโจ ไบเดน วา่ที�ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรฐัเปิดเผยว่า มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของเขาจะมีมลูค่าหลายลา้นลา้นดอลลาร ์
ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี>ที� 3,571.32 จุด เพิ�มขึ >น 1.21 จุด, +0.03% ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี>ที� 28,003.98 จุด เพิ�มขึ >น 
125.76 จดุ, +0.45% ส่วนตลาดหุน้ญี�ปุ่ นปิดทาํการวนันี> (11 ม.ค.) เนื�องในวนัฉลองบรรลนิุตภิาวะ 

 (-) นิวยอรก์ตั/งศูนยฉ์ ีดวัคซ ีนโควิดขนาดใหญ่ เล็งฉ ีดให้ได้ 1 ล้านคนสิ/น เดือนนี/ นครนิวยอรก์ดาํเนินการฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควิด-19 ใหก้ับ
ประชาชนจาํนวนมาก โดยจัดสถานที�ฉีดวคัซีนขนาดใหญ่ 2 แห่ง ไดแ้ก่ อาคารคลังสินคา้ Brooklyn Army Terminal ในย่านบรูคลิน และที�ทาํการ
ไปรษณีย ์Bathgate ในย่านบรองซ ์คลอเดีย เซน เจา้หนา้ที�ศนูยด์แูลสขุภาพผูป่้วยที�บา้นในนครนิวยอรก์ ซึ�งเขา้รบัการฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 เมื�อ
วนัอาทิตยที์�ผ่านมา เผยความรูส้ึกที�ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ�งในประวตัิศาสตร ์ขณะที�สหรฐักาํลังเผชิญความยากลาํบากในการควบคุมไวรสัโควิด-19 ที�
ระบาดอย่างรุนแรง สถานที�ฉีดวคัซีนทั>งสองแห่งนั>นเปิดใหบ้ริการโดยจาํกดัเวลาเมื�อวนัอาทิตยที์�ผ่านมา ก่อนจะเปิดฉีดวคัซีนตลอด 24 ชั�วโมงทกุวนั 
ซึ�งจะเริ�มในวนัจนัทรที์� 11 ม.ค.นี> ตามนโยบายของนายบิล เดอ บลาซโิอ นายกเทศมนตรีนครนิวยอรก์ ซึ�งมีการจดัเตรียมสถานที�ฉีดวคัซีน 250 แห่งใน
กรุงนิวยอรก์ เพื�อฉีดวคัซีนใหป้ระชาชนใหไ้ดต้ามเป้า 1 ลา้นคนภายในสิ >นเดือนนี> 

 (-) อ ังกฤษอนุมัต ิวัคซ ีนโควิด-19 ของ"Moderna" อังกฤษอนุมัติวคัซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท Moderna Inc ซึ�งเป็นวคัซีนชนิดที� 3 ที�ไดร้บั
อนมุตัิเพื�อการใชง้านฉุกเฉินในการป้องกนัโรคระบาดขณะที�ยอดผูต้ิดเชื >อทะยานขึ >น หน่วยงานกาํกบัดแูลกฎระเบียบยาของอังกฤษระบุว่า ไดอ้นมุัติ
วคัซีนของบรษัิท Moderna ซึ�งขณะที�องักฤษเรง่เพิ�มการสรา้งภมูิคุม้กนัตอ่ไวรสัโควดิ-19 ที�แพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ ยอดผูเ้สียชีวติสะสมจากโควดิ-19 
ขณะนี>อยู่ที�กว่า 81,431 คนทั�วอังกฤษ  องักฤษสั�งวคัซีนเพิ�ม 10 ลา้นโดสจาก Moderna ทาํใหร้วมทั>งหมดเพิ�มเป็น 17 ลา้นโดส โดยการจดัส่งจะเริ�ม
ขึ >นในฤดใูบไมผ้ลิ  หน่วยงานกาํกบัดแูลกฎระเบียบยาขององักฤษอนมุตัิวคัซีนดงักล่าวซึ�งตอ้งใช ้2 โดส ห่างกนั 4 สปัดาห ์หลงัอนมุตัิวคัซีนชนิดอื�นที�
ตอ้งฉีดหา่งกนันานกวา่นี> 

 (+/-)  ‘ปธ.สภาสหรัฐ’ เร ียกร ้อง ‘เพนซ’์ ปลด ‘ทร ัมป์’ ออกจาก ปธน.สหรัฐ นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั ไดเ้รียกรอ้งให้
รองประธานาธิบดี ไมค ์เพนซ ์และคณะรฐัมนตรีถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ ออกจากตาํแหน่งก่อนครบวาระ นางเพโลซี ระบุว่า สภา
ผูแ้ทนราษฎรมีกาํหนดลงมติในวนัจนัทรห์รือองัคารนี> ในการเรียกรอ้งใหร้องประธานาธิบดีเพนซ ์ใชอ้าํนาจตามบทบญัญัติแกไ้ขเพิ�มเตมิรฐัธรรมนญูที� 
25 (25th Amendment) ซึ�งอนญุาตใหน้ายเพนซแ์ละคณะรฐัมนตรีสามารถถอดถอนปธน.ทรมัป์ หากเขาไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได ้ความเคลื�อนไหว
ของนางเพโลซีสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ขณะนี>บุคคลสาํคญัในสภาคองเกรสสหรฐักาํลงัเรง่กระบวนการถอดถอนปธน.ทรมัป์ออกจากตาํแหน่ง หลงัจากที�เขา
ไดยุ้ยงปลุกปั�นใหก้ลุ่มผูส้นบัสนนุของเขาบกุเขา้ไปในอาคารรฐัสภา เพื�อขดัขวางกระบวนการประกาศรบัรองชยัชนะในการเลือกตั>งประธานาธิบดีของ
นายโจ ไบเดน นางแคทเธอรีน คล้าก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ�งเป็นแกนนาํคนหนึ�งของพรรคเดโมแครต กล่าวว่า สภา
ผูแ้ทนราษฎรจะดาํเนินกระบวนการถอดถอนปธน.ทรมัป์ในสปัดาหนี์> ถา้หากรองประธานาธิบดีไมค ์เพนซ ์และคณะรฐัมนตรีปฏิเสธที�จะดาํเนินการ
ดงักล่าว                                                ที5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั/งก่อน 

วนัจนัทรที์� 11 ม.ค. ทั>งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Coming-of-Age Day   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.2% -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.4% -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   2.0 -2.7 

วนัองัคารที� 12 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   100.7 101.4 

 22.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    6.65M 

วนัพธุที� 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 2.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื>นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ>ามนัรายสปัดาห ์     

วนัพฤหสับดีที� 14 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   783K 787K 

วนัศกุรที์� 15 ม.ค. 00.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื>นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.1% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 
21.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 08 มกราคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


