
 

 

 

 

   

1,837  1,818  1,800 

 1,874  1,889  1,906 

สรุป   ราคาทองคาํค่อยๆขยบัขึ �น หลังจากรว่งแรงในช่วงก่อนหนา้ รบัแรงหนนุจากดอลลารแ์ละบอนดย์ีลดส์หรฐัที"เริ"มมีการรว่งลง ขณะที" นายอีริค โรเซนเกรน ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขาบอสตนั กลา่วเมื"อวานนี�วา่ นโยบายการเงินจะยงัคงอยูใ่นเชิงผ่อนคลาย สว่นการฟื�นตวัขึ �นของเศรษฐกิจจะขึ �นอยูก่บัการมีวคัซีนพรอ้มใชใ้น
วงกวา้ง นอกจากนี� ราคาทองไดปั้จจยัหนนุจากการที"รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารนาํของนายโจ ไบเดนเตรยีมออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจครั�งใหญ่เพื"อเยียวยาผลกระทบจาก
โควิด-19 โดยนายไบเดนระบุว่า รฐับาลของเขาจะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจมลูค่าหลายลา้นลา้นดอลลาร ์โดยเขาจะประกาศมาตรการดังกล่าวในวนัพฤหัสบดีนี �    
(14 ม.ค.) ซึ"งจะช่วยกระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะสินทรพัยท์ี"ชว่ยป้องกนัความเสี"ยงจากเงินเฟอ้ นอกจากนี� ราคาบิตคอยนเ์ริ"มมีการรว่งลง ขณะที"นายเจฟฟ์ เคอรร์ ีหวัหนา้
ฝ่ายวิจยัโภคภัณฑข์อง Goldman Sachs ระบุว่า บิตคอยนก์าํลงัแสดงสญัญาณการอิ"มตวั หลงัจากบิตคอยนแ์ละคริปโตเคอรเ์รนซีอื"นๆเผชิญการเทขายอย่างหนักในวนั
จนัทร ์ซึ"งทาํใหม้ลูคา่ตลาดหมดไปมากถึง 2 แสนลา้นดอลลารจ์ากเงินดิจิทลัทั�งหมดในเวลาเพียง 24 ชั"วโมง จงึคาดวา่จะมีเม็ดเงินบางส่วนไหลกลบัเขา้มายงัตลาดทองคาํ 
สง่ผลใหเ้มื"อราคาทองคาํอ่อนตวัลง ยงัคงเห็นแรงซื �อกลบัเขา้มาเป็นระยะ  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผย ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ 
Beige Book ของสหรฐั  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคากลบัมาเคลื"อนไหวในกรอบ หากราคาออ่นตวัลงทดสอบแนวรบับริเวณ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์สามารถ
ยืนไดแ้ข็งแกรง่ ยงัคงมีโอกาสราคาทองคาํขึ �นไปทดสอบแนวตา้นในโซน  1,864-1,874 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไดจ้ะขึ �นทดสอบแนวตา้นถดัไปโซน 1,889 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกไมไ่ด ้อาจเกิดแรงขายเพิ"มขึ �นกดดนัมาเขา้ใกล ้1,837-1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ ซื �อระยะสั�นบรเิวณแนวรบั 1,837-
1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,818 ดอลลารต์่อออนซ)์ แต่หากราคาปรบัตวัขึ �นตวัขึ �นใหพิ้จารณาบรเิวณ 1,874-1,889 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจดุทยอย
ขายทาํกาํไร แตห่ากผ่านโซนดงักลา่วแนะนาํชะลอการขายออกไป 
 

                    ลงทุนระยะสั�นโดยซื�อขายท ําก ําไรจากการแกว่ง

ตัว หากราคาอ่อนตัวลงยืนเหนือ บร ิเวณ 1,837-1,818 ดอลลาร ์

ต ่อออนซ  ์แนะนําเข ้าซ ื�อ เพ ื0อลงทุนระยะสั�น  ทยอยขายทาํก ําไร

หากราคาไม่ผ่านบร ิเวณแนวตา้น 1,864-1,874 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

13 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
13/01/2564 11:23 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,854.40 1,859.92 5.52 0.30 

Spot Silver ($) 25.53 25.56 0.03 0.12 

เงนิบาท (฿/$) 30.04 30.02 -0.03 -0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,550 26,450 -100 -0.38 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.75 57.34 0.59 1.04 

ดชันดีอลลาร ์ 90.04 89.97 -0.07 -0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.2202 1.2213 0.00 0.09 

ที0มา : Aspen 

 



 

 

 (+) แรงทะยานดอลลารห์ยุดลงขณะบอนดย์ีลดส์หร ัฐปร ับลง ดอลลารอ์่อนแอในวนันี � ขณะที"การปรบัตวัลงของผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐั
ลดแรงผลกัดนัจากการดีดตวัขึ �นของดอลลารเ์มื"อไม่นานมานี� และนกัลงทนุเริ"มคาดการณอ์ีกครั�งอย่างระมดัระวงัว่า ดอลลารอ์าจจะเริ"มการรว่ง
ลงอีกครั�ง ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงเกือบ 0.07% จากระดบัสงูสดุรอบ 10 เดือนของเมื"อวานนี� และการเปลี"ยนแปลงดงักล่าว
ทาํใหก้ารปรบัตัวขึ �น 3 วันของดอลลารส์ิ �นสุดลง  เมื"อเทียบกับยูโร ดอลลารร์่วงลงรายวนัรุนแรงที"สดุในรอบกว่า 1 เดือน และดอลลารร์่วงลง
มากกว่า 1% เมื"อเทียบกับปอนดซ์ึ"งไดแ้รงหนุนเช่นกันจากการที"ผูว่้าการธนาคารกลางอังกฤษปฏิเสธแนวโนม้อัตราดอกเบี �ยติดลบ ความ
เคลื"อนไหวดังกล่าวกดดนัดอลลารก์ลบัสู่ระดับตํ"าสุดรอบหลายปี แมว่้าดอลลารย์งัคงอยู่เหนือระดับเหล่านั�นในเอเชีย ขณะที"การดีดตวัขึ �นใน
สปัดาหนี์ �ยบัยั�งความเชื"อมั"นของเทรดเดอรบ์างรายในทศันะที"ว่า ยอดขาดดลุการคา้และยอดขาดดลุงบประมาณของสหรฐัจะดนัดอลลารต์ ํ"าลง  
“การปรบัฐานช่วงขาขึ �นในดัชนีดอลลารด์ูเหมือนสิ �นสุดลงและแนวโนม้ช่วงขาลงไดเ้ริ"มขึ �นอีกครั�ง” นักวิเคราะหก์ล่าว ยูโรทรงตัวที" 1.2208 
ดอลลาร ์และดชันีดอลลารท์รงตวัที" 89.991 ในวนันี �หลงัจากที"รว่งลง 0.5% เมื"อวานนี� ปอนดแ์ตะระดบัสงูสดุรอบ 1 สปัดาหที์" 1.3680 ดอลลาร ์
อปุสงคที์"แข็งแกรง่ในการขายพนัธบตัรอาย ุ10 ปี วงเงิน 3.8 หมื"นลา้นดอลลารเ์มื"อคืนนี�และคาํกล่าวจากเจา้หนา้ที"เฟดที"ย ํ�าว่า นโยบายการเงิน
จะยงัคงเป็นแรงหนนุดเูหมือนทาํใหด้อลลารซ์บเซาลงอีกครั�ง 

 (+) บติคอยนร์ ่วงเกือบ 7% จากแรงขายทาํกาํไร ขณะอังกฤษเตือนแมงเม่าอาจหมดตัว บติคอยนร์ว่งลงเกือบ 7% ในช่วงเชา้นี � ซึ"งบง่ชี �ว่า
สกลุเงินบติคอยนเ์ริ"มอ่อนแรงลง หลงัจากที"พุ่งขึ �นอย่างรอ้นแรงในช่วงที"ผ่านมา ขณะที"สาํนกังานกาํกบัตลาดการเงินองักฤษ (FCA) ออกรายงาน
เตือนเมื"อช่วงตน้สปัดาหว่์า ผูที้"ลงทนุในบติคอยนมี์ความเสี"ยงสงูที"จะสญูเสียเงินทั�งหมด ทั�งนี � บติคอยนร์ว่งลง 6.8% แตะระดบั 32,359 ดอลลาร์
ในช่วงเชา้นี � ก่อนที"จะลดช่วงลบและเคลื"อนไหวอยู่ที"ระดบั 33,600 ดอลลาร ์ณ เวลา 11.18 น.ตามเวลาไทย 

 (+) "Goldman"คาดบิตคอยน ์ก ําลังเร ิ0มอ ิ0มตัว  นายเจฟฟ์ เคอรร์ี หัวหนา้ฝ่ายวิจัยโภคภัณฑข์อง Goldman Sachs ระบุว่า บิตคอยนก์าํลัง
แสดงสัญญาณการอิ"มตัว แต่ระดับการลงทุนของสถาบันในตลาดยังนอ้ยมาก เขาระบุว่า เงินจาํนวนมากขึ �นจากโลกการเงินจะจาํเป็นตอ้ง
ไหลเวียนเขา้สู่บติคอยนเ์พื"อที"จะสรา้งเสถียรภาพใหบ้ติคอยน ์บติคอยนแ์ละครปิโตเคอรเ์รนซอีื"นๆเผชิญการเทขายอย่างหนกัในวนัจนัทร ์ซึ"งทาํให้
มลูค่าตลาดหมดไปมากถงึ 2 แสนลา้นดอลลารจ์ากเงินดิจิทลัทั�งหมดในเวลาเพียง 24 ชั"วโมง นั"นเกิดขึ �นหลงัการทะยานขึ �นอย่างมากสาํหรบับิต
คอยนใ์นช่วงไม่กี"เดือนที"ผ่านมา โดยบิตคอยนแ์ตะระดบัสงูเป็นประวติัการณใ์กล ้42,000 ดอลลารใ์นสปัดาหที์"ผ่านมา บิตคอยนย์งัปรบัขึ �นราว 
15% นบัตั�งแต่ตน้ปีนี � โดยปรบัขึ �น 4% มาที" 33,873 ดอลลาร ์ณ เวลา 22.30 น.เมื"อคืนนี�ตามเวลาไทย อีเธอรซ์ึ"งเป็นเงินดิจิทลัขนาดใหญ่อนัดบั
สอง ปรบัขึ �น 5% มาที" 1,058 ดอลลาร ์

 (-) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดบวก ร ับความหวังไบเดนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึ �นในเชา้วนันี � ตามทิศทางดชันี
ดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที"ปิดบวกเมื"อคืนนี� (12 ม.ค.) จากความหวังที"ว่า รฐับาลสหรฐัชุดใหม่ภายใตก้ารนาํของนายโจ ไบเดน จะออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั�งใหญ่ ซึ"งจะช่วยหนุนเศรษฐกิจให้ฟื� นตัวขึ �นในปีนี � ขณะเดียวกันตลาดยังคงจับตากระบวนการถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในญี"ปุ่ น ดัชนี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี �ที" 3,613.28 จุด 
ขยับขึ �น 4.94 จุด, +0.14%, ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี"ปุ่ นเปิดวันนี �ที" 28,140.10 จุด ลดลง 24.24 จุด, -0.09% และดัชนี HSI ตลาดหุน้
ฮ่องกงเปิดวนันี �ที" 28,309.32 จดุ เพิ"มขึ �น 32.57 จดุ, +0.12% 

 (+/-) "Pfizer"ตรวจสอบการเสียช ีวิตหลังร ับวัคซ ีนโควิด-19 บรษัิท Pfizer Inc และเจา้หนา้ที"สาธารณสขุกาํลงัสอบสวนเหตกุารเสียชีวิตของ
บคุลากรทางการแพทยร์ายหนึ"งในช่วง 16 วนัหลังบคุคลดงักล่าวรบัวคัซีนโควิด-19 โดสแรกของทางบรษัิท เมื"อวานนี�บริษัท Pfizer Inc ระบวุ่า 
จนถึงขณะนี�หลกัฐานไม่ไดบ้่งชี �ถึงความเกี"ยวขอ้งกนั แพทยใ์นฟลอริดาผูเ้สียชีวิตดงักล่าวป่วยดว้ยโรคที"ไม่ค่อยพบที"เรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดตํ"า
รุนแรง (Severe thrombocytopenia) ซึ"งลดความสามารถของรา่งกายในการทาํใหเ้ลือดแข็งตวัและหยดุภาวะเลือดออกภายใน 

                                      ที0มา: 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   1.3 -2.7 

วนัองัคารที" 12 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   95.9** 101.4 

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

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 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.   0.1% 0.2% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -3.2M -8.0M 

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 ้

 
 

 


