
 

 

 

 

   

1,818  1,800  1,782 

 1,860  1,874  1,889 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้มีการฟื�นตวัขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบรเิวณ 1,851.80 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ขณะที*ตลาดหุน้เอเชียเชา้นี �เปิดลบตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัวานนี� จาก
ข่าวความวุ่นวายทางการเมืองในสหรฐัซึ*งรวมถึงการที*สมาชิกพรรคเดโมแครตไดย้ื*นญัตติถอดถอน"ทรมัป์"ออกจากตาํแหน่งนั�น อาจทาํใหก้ารออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจรอบใหม่เป็นไปอย่างล่าชา้ แต่เมื*อพิจารณาจะเห็นว่าดชันีตลาดหุน้ทั*วโลกโดยรวมยงัทรงตวัระดับสูง แรงขายไม่มากนัก ซึ*งสุดทา้ยแลว้หากความวุ่นวายทาง
การเมืองคลี*คลายและนายโจ ไบเดน ขึ �นเป็นปธน.สหรฐัคนใหม ่คาดไบเดนจะเรง่แกปั้ญหาการแพร่ �ระบาดของไวรสัโควิด-19 และเรง่กระตุน้เศรษฐกิจเพิ*มขึ �น นอกจากนี� มี
ข่าวความคืบหนา้วคัซีนเขา้มาต่อเนื*อง ล่าสุด Johnson & Johnson เปิดเผยความคืบหนา้ของการทดสอบวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที*พฒันามาเพื*อใชฉี้ดในปริมาณ 1 
โดสต่อคน คาดว่าจะไดร้บัผลการทดสอบเบื �องตน้ของเฟสสดุทา้ยในช่วงปลายเดือนม.ค.นี � อีกทั�ง "โมเดอรน์า" เผย วคัซีนโควิด-19 จะสรา้งภมิูคุม้กันใหก้ับผูร้บัวคัซีนได้
อยา่งนอ้ย 1 ปี เหมาะสมนาํไปใชป้้องกนัไวรสัโคโรน่าสายพนัธุท์ี*พบใหม่ ขณะที*ดอลลารต์อบรบัเชิงบวกตอ่คาดการณแ์นวโนม้เศรษฐกิจสหรฐัฟื�นตวั โดยจะเห็นการกลบัมา
ยืนระดบัแข็งแกรง่ของ Dollar Index ในระยะนี�เหนือ 90.50 จดุ ขณะที* Bond yield อาย ุ10 ปีสหรฐัดีดขึ �นต่ออีกกว่า +1% ในเชา้นี � แตะ High สุดรอบ 10 เดือนนับตั�งแต่
เดือนมี.ค.ปีที*แลว้ ท่ามกลางแรงขายพนัธบตัรในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั ส่งผลใหร้าคาทองคาํยงัอยู่ในช่วงของการปรบัฐานและฟื�นตวัขึ �นในกรอบจาํกัด  ดา้นปัจจยัทาง
เทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํเกิดแรงซื �อจนราคาฟื�นตวัขึ �นหลงัจากเกิดแรงขายอย่างมากจนราคาทิ �งตวัลง โดยหากราคาทดสอบแนวตา้น  1,857-1,860 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ซึ*งเป็นระดับสูงสุดของวานนี�และเป็นกรอบแนวตา้นของแนวโนม้ขาลง  แต่หากไม่สามารถผ่านไปได ้ประเมินว่าจะเกิดแรงขายกดดันมาเขา้ใกล ้1,818-1,800 
ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ์ แบ่งขายระยะสั�นในบริเวณ 1,857-1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ตัดขาดทุนสถานะขายหรือชะลอการขายหากผ่าน 1,860 ดอลลารต์่อ
ออนซ)์ แตห่ากราคาออ่นตวัลงใหพิ้จารณาบรเิวณ 1,818-1,800 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุเขา้ซื �อคืนเพื*อทาํกาํไรระยะสั�น 
 

                    พจิารณาโซน 1,857-1,860 ดอลลารต์่อออนซ ์

ในการ ขาย ข ณะท ี&การ ซ ื(อคืน ให ้ร อ การ อ ่อ นตัวลงเข ้าใกล้

แ นวรับโซน 1,818-1,800 ดอลลาร ์ต่อออนซ  ์ซ ึ&งจะเป็นการ

เก็งกาํไรระยะสั(นเทา่นั(น 

 

12 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
12/01/2564 11:14 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,841.50 1,851.12 9.62 0.52 

Spot Silver ($) 24.88 25.14 0.26 1.05 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.16 -0.01 -0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,400 26,400 0 0.00 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.60 55.56 -0.04 -0.07 

ดชันดีอลลาร ์ 90.52 90.56 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.2154 1.2147 0.00 -0.06 

ที&มา : Aspen 

 



 

 

 (-) วัคซนีโควดิ ‘โมเดอรน์า’ สร ้างภูมิคุ้มกันได้อย่างน้อย 1 ปี โมเดอรน์า อิงค ์กล่าวในที*ประชมุเจพี มอรแ์กนเฮลแคร ์กล่าวในวนัจนัทร ์(11 ม.ค.)
วา่ ภูมิคุม้กนัจากวคัซีนตา้นโควิด-19 พฒันาโดยโมเดอรน์า จะอยู่อย่างนอ้ย 1 ปี ผูผ้ลิตยารายนี� แสดงความมั*นใจวา่ เทคโนโลยีแมสเซนเจอร ์อารเ์อ็น
เอ (เอ็มอารเ์อ็นเอ) เหมาะสมอย่างยิ*งกบัการนาํไปใชใ้นการป้องกนัไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ที*พบใหม่ในไม่กี*ประเทศ ก่อนหนา้นี� โมเดอรน์ากล่าวว่า 
เริ*มทาํการทดสอบวคัซีนโควิด-19 กบัทุกสายพันธุใ์นเดือน ธ.ค.ที*ผ่านมา  โมเดอรน์า กล่าวเมื*อวนัจันทรว์่า  จะส่งมอบวคัซีนโควิด-19 ระหว่าง 600 
ลา้นโดส - 1 พันลา้นวคัซีนไดใ้นปี 2564 และคาดว่า ยอดขายที*เกี*ยวขอ้งกบัวคัซีนทั�งหมด 1.17 หมื*นลา้นดอลลารใ์นปีนี�เป็นตามที*ไดท้าํขอ้ตกลงซื �อ
วคัซีนล่วงหนา้กับรฐับาลต่างๆ อย่างไรก็ตาม ประธานเจา้หนา้ที*บริหารของโมเดอรน์า อิงค ์กล่าวดว้ยว่า พอใจในกระบวนการผลิตวคัซีนโควิด-19 
ในตอนนี� ซึ*งกาํลงัดาํเนินการผลิตไดอ้ย่างนอ้ย 600 ลา้นโดส 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่ากรอบล่าง 104 เยน จากแรงซ ื(อร ับคาดการณส์่วนต่างอัตราดอกเบี(ย สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าบริเวณกรอบล่าง 104 
เยน โดยนกัลงทนุไดเ้ขา้ซื �อเงินดอลลารจ์ากการคาดการณที์*วา่ ส่วนต่างระหว่างอตัราดอกเบี �ยของญี*ปุ่ นและสหรฐัจะปรบัตวักวา้งขึ �น สาํนกัข่าวเกียว
โดรายงานวา่ ณ เที*ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื*อนไหวที* 104.30-104.31 เยน เทียบกบั 104.19-104.29 เยนที*ตลาดนิวยอรก์ ณ เวลา 17.00 
น. ของเมื*อวานนี� ยูโรเคลื*อนไหวที* 1.2143-1.2147 ดอลลาร ์และ 126.67-126.71 เยน เทียบกบั 1.2144-1.2154 ดอลลาร ์และ 126.58-126.68 เยนที*
ตลาดนิวยอรก์ ในช่วงเย็นวานนี� 

 (-) WHO ให้คาํมั&นเร ่งฉ ีด-จัดสรรวัคซ ีนต้านโควดิอย่างเท ่าเท ียมทั&วโลก  องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ใหค้าํมั*นเรง่เดนิหนา้การฉีดวคัซีนตา้นโรค
โควิด-19 ทั*วโลกใหมี้ความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัสรรวคัซีนอย่างเท่าเทียมกนั "ช่วงหนึ*งปีที*ผ่านมา มีผูเ้สียชีวิตจากโรคโควดิ-19 
เกือบ 2 ลา้นคน ขณะเดียวกนัเรายงัมีความหวงัในการเดินหนา้ฉีดวคัซีนที*ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ เราตอ้งการเรง่ฉีดและแจกจ่ายวคัซีนอย่างเท่า
เทียมในช่วงหลายสปัดาหข์า้งหนา้" นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้าํนวยการใหญ่ WHO กล่าวในการแถลงข่าวทางออนไลน ์

 (+/-) "ทร ัมป์-เพนซ "์ยันไม่ลาออก แต่สภาฯสหรัฐฯเตร ียมลงมติถอดถอน 13 ม.ค.นี( สาํนักข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด ์
ทรัมป์  และ รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ของสหรัฐฯได้ส่งสัญญานว่า พร้อมที*จะทาํงานจนครบวาระ โดยไม่มีการลาออก หรือถอดถอน
ประธานาธิบดีทรมัป์ ออกจากตาํแหน่ง หลงัทั�งคู่พูดคยุกนัเป็นครั�งแรก หลงัเกิดเหตจุราจลในรฐัสภาสหรฐัฯสปัดาหที์*แลว้ เจา้หนา้ที*ของทาํเนียบขาว 
เผยว่า ประธานาธิบดี ทรมัป์ และ รองประธานาธิบดีไมค ์เพนซ ์ไดพู้ดคยุและมีความเห็นร่วมกนัว่าจะทาํงานรว่มกนัในช่วงเวลาที*เหลืออยู่ ซึ*งการตก
ลงที*จะทาํงานร่วมกนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื*อมั*นของทั�งคู่ตลอดช่วง 4 ปีที*ผ่านมา จากความเคลื*อนไหวดงักล่าว ทาํให ้นายสเตนี โฮเยอร ์ผูน้าํเสียง
ขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฏรจากพรรคเดโมแครต เตรียมทาํการลงมติเพื*อถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ออกจากตาํแหน่งในวนัพุธนี� หลัง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคเดโมแครต 3 ราย ไดยื้*นญัตติถอดถอนผูน้าํสหรฐัฯในความผิดขอ้หายุยงปลุกปั*นใหเ้กิดการจลาจลเมื*อวนัจนัทรที์*
ผ่านมา ทั�งนี � นายโจ ไบเดน จะเขา้พิธีสาบานตน เพื*อเขา้รบัตาํแหน่งประธานธิบดีสหรฐัฯคนใหม่ในวนัที* 20 ม.ค.นี� 

 (+/-) FBI เตือนกลุ่มผู้ประท้วงติดอาวุธอาจก่อ เหตุจลาจลทั&วประเทศช่วงสุดสัปดาห  ์ สาํนักงานสอบสวนกลางสหรฐั (FBI) ไดส้่งประกาศ
ภายในองคก์รโดยมีเนื�อหาว่า ในระหว่างวนัที* 16-20 ม.ค.นี� กลุ่มผู้ประทว้งพรอ้มดว้ยอาวุธอาจก่อเหตุจลาจลรุนแรงตามเมืองใหญ่ๆ ทั*วประเทศ 
รวมถึงกรุงวอชิงตนั ซึ*งจะส่งผลกระทบต่อพิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดนในวนัที* 20 ม.ค. ประกาศดงักล่าวระบุว่า 
ขณะนี�กาํลงัมีการวางแผนประทว้งติดอาวธุใน 50 รฐัทั*วสหรฐั ซึ*งรวมถงึอาคารรฐัสภาในกรุงวอชิงตนัดีซี โดยทางผูสื้บสวนเชื*อวา่ ผูป้ระทว้งบางรายมา
จากกลุ่มหวัรุนแรง ดา้นผูบ้ญัชาการสาํนักงานกองกาํลงัพิทกัษ์ชาติ แถลงต่อสื*อมวลชนว่า ทางสาํนกังานกาํลังจบัตาดูความเคลื*อนไหวทั*วประเทศ
อย่างใกลชิ้ด และจะประสานงานกับหน่วยงานบังคบัใชก้ฎหมายในแต่ละพื�นที*เพื*อใหก้ารสนับสนุนตามความเหมาะสม ก่อนหนา้นี� FBI เคยออก
ประกาศเตือนในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ก่อนที*จะเกิดเหตมุ็อบบุกอาคารรฐัสภาจริง เมื*อครั�งที*กลุ่มผูส้นบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ บุกเขา้
อาคารรฐัสภาเพื*อขดัขวางการประกาศรบัรองชยัชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน   

 

                                      ที&มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 
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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   1.3 -2.7 

วนัองัคารที* 12 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   100.1 101.4 

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

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.42M 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 ้

 
 

 


