
 

 

 

 

   

1,800  1,782  1,765 

 1,833  1,856  1,877 

สรุป   ราคาทองคาํเปิดตลาดเชา้นี �ดว้ยการร่วงลงแตะระดบัตํ�าสุดบริเวณ 1,805.67 ดลอลารต่์อออนซจ์ากแรงขายทางเทคนิคหลงัจากราคามีการทาํ
ระดบัตํ�าสดุใหม่จากสปัดาหก่์อนหนา้และราคาทองคาํหลดุตํ�ากว่าเสน้ค่าเฉลี�ย 200 วนั ดา้นปัจจยัพื �นฐานราคาทองคาํยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจาก Dollar 
Index ยืนเหนือ 90 จุดไดต่้อเนื�อง และมีการปรบัตัวสูงขึ �นล่าสุดอยู่บริเวณ 90.84 จุด ทั�งนี � ดอลลารก์ลับมาไดร้บัแรงซื �อในฐานะสกุลเงินปลอดภัย
ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการฟื�นตวัขึ �นของเศรษฐกิจสหรฐั สะทอ้นจากการเปิดเผยยอดคา้ปลีกที�อ่อนแอของสหรฐัและการระบาดของโควิด-19
ที�ดาํเนินต่อไป สาํหรบัปัจจยัที�น่าติดตามในช่วงสปัดาหนี์ � เป็นเรื�องของพิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน ในวนัที� 20 ม.ค.นี � 
ซึ�งอาจทาํใหก้ารซื �อขายมีความผนัผวนเพิ�มขึ �น สาํหรบัวนันี �ไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัเนื�องจากตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองคาํสหรฐัปิด
ทาํการเนื�องในวนั Martin Luther King  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า  หากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,833 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ส่งผลให้
การฟื�นตัวขึ �นของราคายังคงจาํกัด อาจทาํใหเ้กิดการอ่อนตัวลงของราคาอีกครั�ง ประเมินแนวรบั 1,805-1,800 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่หากสามารถยืน
เหนือโซนแนวรบัดงักล่าวไดก็้จะเห็นการดีดตวัขึ �น แต่หากราคาผ่านแนวตา้นแรกไดมี้โอกาสที�จะราคาทดสอบแนวตา้นโซน 1,856 ดอลลารต่์อออนซ ์
(ระดบัสงูสดุของสปัดาหที์�ผ่านมา) แนะนาํกลยทุธ ์ดบูรเิวณ 1,833-1,856 ดอลลารต่์อออนซ ์หากไม่ผ่านแนะนาํขายเก็งกาํไรระยะสั�น แลว้เขา้ซื �อคืนทาํ
กาํไรเมื�อราคาอ่อนตวัลงบรเิวณแนวรบัโซน 1,805-1,800 ดอลลารต่์อออนซ ์หากยืนไม่ไดใ้หช้ะลอการเขา้ซื �อออกไป 
 

                    ราคาเคลื�อนไหวผันผวน แนะนําแบ่งทองคําออก

ข าย ห าก มี ก าร ป ร ับ ตั ว ข ึ*น ม าไ ม่ผ่ าน แ น ว ต้าน  1,833-1,856 

ดอ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์ ห าก ร าค าป ร ับ ตัวล งไม่ห ลุด แ น วร ับ โซ น 

1,805-1,800 ดอลลารต์อ่ออนซใ์หท้ยอยเข ้าซ ื*อคืนเพ ื�อทาํกาํไร 

 

18 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
18/01/2564 11:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,827.64 1,827.80 0.16 0.01 

Spot Silver ($) 24.76 24.83 0.07 0.28 

เงนิบาท (฿/$) 30.09 30.12 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,100 26,100 0 0.00 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.80 54.59 -0.21 -0.38 

ดชันดีอลลาร ์ 90.77 90.81 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.2078 1.2068 0.00 -0.08 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารป์ร ับข ึ*นขณะข้อมูลสหรัฐอ ่อนแอบั�นทอนความเช ื�อมั�น, ตลาดจับตาจดีพี ีจนี ดอลลารร์กัษาแรงบวกของเมื�อปลายสปัดาหที์�แลว้ใน
วนันี� ขณะที�ขอ้มลูเศรษฐกิจสหรฐัที�อ่อนแอลงและยอดผูต้ิดโควิด-19 ที�เพิ�มขึ �นทาํใหน้กัลงทนุระมัดระวงั  เมื�อเทียบกบัตะกรา้สกุลเงินต่างๆ ดอลลาร์
อยู่ที�ราวระดบัสงูสุดรอบ 1 เดือนที� 90.887 ในการซื �อขายช่วงแรก และความเชื�อมั�นหนนุเยนเช่นกนัเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัอื�นๆ  ยโูรอ่อนลงเล็กนอ้ย
มาแตะระดบัต ํ�าสุดรอบ 6 สปัดาหที์� 1.2066 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียร่วง 0.3% มาที�ระดบัต ํ�าสุดรอบ 1 สปัดาหที์� 0.7679 ดอลลาร ์การซื �อ
ขายผนัผวนและมีความเคลื�อนไหวเพียงเล็กนอ้ยก่อนการเปิดเผยขอ้มลูเศรษฐกิจจีน ซึ�งรวมถงึตวัเลขจีดีพีในวนันี� ในขณะที�คาดว่าจีดีพีไตรมาส 4 จะ
แสดงถึงการขยายตวัที�ปรบัขึ �นเพิ�มเติมสู่ 6.1% เมื�อเทียบรายปี แรงซื �อสินทรพัยป์ลอดภยัหนนุดอลลารน์บัตั�งแตที่�พรรคเดโมแครตไดร้บัชยัชนะในการ
ควบคุมสภาคองเกรสสหรฐัเมื�อ 2 สัปดาหก่์อน ซึ�งกระตุน้การพุ่งขึ �นของผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐั ขณะที�นักลงทนุคาดถึงการมีอิสระมากขึ �นของ
คณะบรหิารในการกูยื้มและใชจ่้าย  ดชันีดอลลารป์รบัขึ �นราว 1.9% นบัตั�งแตน่ั�น และยโูรซึ�งพุ่งขึ �นในปี 2020 รว่งลงมากกวา่ 2% ขณะที�การดีดตวัของ
ดอลลารเ์กิดขึ �นในเวลาเดียวกบัยอดผูต้ดิเชื �อที�พุ่งขึ �นและวกิฤตกิารเมืองในอิตาลีซึ�งสรา้งความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัการฟื�นตวัของภมูิภาค ในวนันี�ปอนด์
อยู่ที�ระดบัต ํ�าสุดรอบ 1 สปัดาหที์� 1.3567 ดอลลาร ์และเยนทรงตวัที� 103.83 เยนตอ่ดอลลาร ์แมว้่าเยนปรบัขึ �นสู่ระดบัสงูสุดรอบ 3 สปัดาหที์� 125.29 
เยนตอ่ยโูร 

 (+/-)  ตลาดหุ้นเอ เช ียปิดภาคเช้าผันผวน ขณะจีนเผย GDP ขยายตัวใน Q4/63  ตลาดหุน้เอเชียปิดภาคเชา้ผันผวน โดยตลาดบางแห่งปิดใน
แดนลบตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดลบเมื�อวนัศกุร ์(15 ม.ค.) อนัเนื�องมาจากความกงัวลว่า แผนการกระตุน้เศรษฐกิจวงเงิน 1.9 
ล้านล้านดอลลารข์องนายโจ ไบเดน อาจจะส่งผลให้มีการปรับขึ �นภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ดี ตลาดบางแห่งได้รับปัจจัยบวกจากรายงานที�ว่า 
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน ขยายตวั 2.3% ในปี 2563 ซึ�งสอดคลอ้งกบัที�นกัวิเคราะหค์าดการณไ์ว ้ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้
ญี�ปุ่ นปิดภาคเช้าที�  28,282.74 จุด ลดลง 236.44 จุด, -0.83% ส่วนดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าที�  28,712.79 จุด เพิ�มขึ �น 138.93 จุด, 
+0.49% 

 (+/-)  สหร ัฐหวั�นพ ิธ ีสาบานตนไบเดนมีปัญหา สั�งคัดกรองเข ้มไม่เว้นคนภายใน เจา้หนา้ที�จากกระทรวงกลาโหมสหรฐัไดป้ระสานงานไปยัง
สาํนกังานสอบสวนกลางสหรฐั (FBI) เพื�อขอใหต้รวจสอบประวตัิของกองกาํลงัประจาํหน่วยรกัษาดินแดนทกุคนที�เดนิทางมายงักรุงวอชิงตนัเพื�อรกัษา
ความสงบเรียบรอ้ยในพิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน ในวนัที� 20 ม.ค.นี� เนื�องจากกังวลว่าจะมีบุคคลภายในสรา้ง
ปัญหา ทางการสหรฐักังวลเรื�องความปลอดภัยเป็นพิเศษในพิธีสาบานตนครั�งนี � หลังเกิดเหตุกลุ่มผูส้นับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ บุกเขา้
อาคารรฐัสภาเพื�อขดัขวางการประกาศรบัรองชัยชนะในการเลือกตั�งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน เมื�อตน้เดือนนี� กองกาํลงัประจาํหน่วยรกัษา
ดนิแดนที�ไดร้บัมอบหมายใหด้แูลความปลอดภยัในพิธีสาบานตนครั�งนี �มีประมาณ 25,000 คน ซึ�งมากกว่าพิธีครั�งก่อนๆ ถึง 2.5 เท่า โดยปกติกองทพั
สหรฐัจะตรวจสอบประวตัิของสมาชิกกองกาํลงันี�เป็นประจาํอยู่แลว้เพื�อดวู่ามีความเชื�อมโยงกบักลุ่มหวัรุนแรงหรือไม่ แต่การที� FBI เขา้มาตรวจสอบ
รว่มดว้ยนั�นถือว่าเป็นกรณีที�ไม่เคยเกิดขึ �นมาก่อน ดว้ยจาํนวนกองกาํลงัที�มากเช่นนี� ทางการสหรฐัจงึวติกว่าคนกลุ่มนี�อาจเป็นภยัคกุคามตอ่นายโจ ไบ
เดน และแขกคนสาํคญัรายอื�นๆ ในพิธี ดา้นนายไรอัน แม็คคารธี์ รฐัมนตรีกระทรวงทหารบกสหรฐั ไดส้ั�งการใหเ้หล่าผูบ้ังคบับัญชาคอยสอดส่อง
พฤติกรรมของคนใตบ้งัคบับญัชาแลว้ แต่ขณะนี�ยังไม่พบภยัคกุคามแต่อย่างใด โดยทางกระทรวงทหารบกจะคอยสอดส่องสมาชิกกองกาํลังทกุคน
ตอ่ไป 

 (+/-) ทาํเนียบขาวเล็งจัดพ ิธ ีเลี*ยงส่งทร ัมป์ ก่อนไบเดนเข้าพธิ ีร ับตาํแหน่ง ทาํเนียบขาวไดส้่งจดหมายเชิญกลุ่มผูส้นบัสนนัประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ เพื�อเชิญใหเ้ขา้รว่มพิธีอาํลาตาํแหน่งของปธน.ทรมัป์ ในช่วงเชา้วนัที� 20 ม.ค. ที�จะถึงนี�ตามเวลาสหรฐั ซึ�งเป็นวนัเดียวกบัที�นายโจ ไบเดน ว่าที�
ประธานาธิบดีสหรฐั จะเขา้พิธีรบัตาํแหน่งในเวลาเที�ยงวนั รายงานข่าวระบุว่า พิธีเลี �ยงส่งดงักล่าวจะมีขึ �นเวลา 8.00 น. ตามเวลาสหรฐั ที�ฐานทัพ
อากาศร่วมแอนดรูวส์ในแมรีแลนด ์ใกลก้บักรุงวอชิงตนั โดยปธน.ทรมัป์จะออกเดินทางโดยเครื�องบินแอร ์ฟอรซ์ วนัเป็นครั�งสุดทา้ยไปยงัรีสอรท์มาร-์
อา-ลาโกของเขาในรฐัฟลอรดิา ซึ�งมีรายงานวา่ เขาจะถ่ายทอดสดชีวติหลงัลงจากตาํแหน่งประธานาธิบดี 
 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั*งก่อน 

วนัจนัทรที์� 18 ม.ค. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020   6.5%** 4.9% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวร   2.9%** 2.6% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม   7.3%** 7.0% 

 ทั�งวนั  สหรฐัฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารที� 19 ม.ค. 17.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   54.1 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   55.1 55.0 

วนัพธุที� 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   -0.3% -0.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยั โดย NAHB   86 86 

วนัพฤหสับดีที� 21 ม.ค. ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ President-Elect Biden Speaks   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 19.45 น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณป์ระธาน ECB : นางคริสตนิ ลาการด์   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   12.2 11.1 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   832K 965K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.60M 1.64M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนธ.ค.   1.56M 1.55M 

วนัศกุรที์� 22 ม.ค. 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   57.3 58.3 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.1 47.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   54.6 55.2 

 
16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.0 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   53.1 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.5 49.4 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   56.6 57.1 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   53.7 54.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   6.55M 6.69M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    -3.2M 

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

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 15 มกราคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


