
 

 

 

 

   

1,818  1,800  1,782 

 1,856  1,877  1,896 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ปรบัตวัขึ �นต่อ ไดแ้รงหนุนจาก Dollar Index ที(รว่งลงจากระดบัสูงสดุรอบ 4 สปัดาหที์(ทาํไวบ้ริเวณ 90.95 จุดในวนัจันทรที์(ผ่านมา ลงสู่
ระดบั 90.34 จุดในระหวา่งการซื �อขายเชา้นี �  หลงัจากเมื(อคืนที(ผา่นมา นางเจเน็ต เยลเลน วา่ที(รฐัมนตรีคลงัสหรฐัฯคนใหมไ่ดอ้อกมาสนบัสนุนสภาคองเกรสสหรฐัฯ 
เรง่อนุมัติมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจฉบบัแรกของนายโจ ไบเดน ว่าที(ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ในวงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์และเรียกรอ้งให้สภาคองเกรสออก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ(มเติม เพื(อป้องกนัไมใ่หเ้ศรษฐกิจของสหรฐัฯเผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยในระยะยาว สง่ผลมีเม็ดเงินบางสว่นไหลเขา้ตลาดทองคาํ
ท่ามกลางคาดการณเ์รื(องเงินเฟ้อที(มีแนวโนม้ปรบัตวัสงูขึ �น นอกจากนี� ราคาทองคาํไดร้บัแรงหนุนหลงั การสาํรวจความเสี(ยงโลกประจาํปีของสภาเศรษฐกิจโลก 
(WEF) เปิดเผยวา่ โควิด-19 แสดงถึง “ผลกระทบที(เป็นหายนะ” ของการเพิกเฉยตอ่ความเสี(ยงระยะยาว เช่น โรคระบาดตา่งๆ และผลทางเศรษฐกิจและการเมืองอาจ
เป็นสาเหตใุหเ้กิดวิกฤตการณม์ากขึ �นในอีกหลายปีขา้งหนา้ ส่วนปัจจัยที(น่าติดตามในคืนนี� เป็นความเคลื(อนไหวการเมืองสหรฐั โดยทั(วโลกมุ่งเป้าจบัตาไปที(ถอ้ย
แถลงของนายโจ ไบเดน  ที(วนันี �จะมีพิธีสาบานตนเพื(อเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรฐัอย่างเป็นทางการ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ราคา
ทองคาํมีการแกว่งตวัผนัผวนในช่วงที(ผ่านมา แต่ระยะสั�นก็มีแรงดีดกลบัและพยายามจะดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั  1,856 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่
สามารถยืนเหนือระดบัดงักลา่วไดอ้ย่างมั(นคง อาจเกิดแรงขายแตห่ากยืน 1,818-1,800 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ดจ้ะเกิดแรงซื �อใหท้ดสอบแนวตา้นอีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธ์
การลงทุน หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,856  ดอลลารต์่อออนซ ์เสี(ยงเปิดสถานะขาย โดยตดัขาดทุนหากยืนเหนือ 1,856 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้สาํหรบัการปิด
สถานะขายทาํกาํไรอาจพิจารณาดบูรเิวณ 1,818-1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากราคาออ่นตวัลงไมห่ลดุใหท้ยอยเขา้ซื �อคืนเพื(อทาํกาํไร   
 

                    หากร าคาทองคํายังสามาร ถไม่สามารถยืน

เห นือ โซ น  1,856 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ น ซ ์ได้ อ าจท ําให ้เกิดการ

อ ่อ นตัวลงข อ งร าคาแ ต่หากสามาร ถยืน เหนือ โซ นแ นวรับ

1,818-1,800 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ก็จะเหน็การดดีตัวข ึ3น 

 

20 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
20/01/2564 11:07 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,839.80 1,849.22 9.42 0.51 

Spot Silver ($) 25.20 25.44 0.24 0.95 

เงนิบาท (฿/$) 29.97 29.97 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,250 0 0.00 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.92 56.24 0.32 0.57 

ดชันดีอลลาร ์ 90.48 90.37 -0.11 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2127 1.2141 0.00 0.12 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (+) WEF ช ี3โควิด-19 ระบาดอาจเป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์ท ั5วโลกในหลายปีข ้างหน้า สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) เปิดเผยว่า โควิด-19 แสดงถึง 
“ผลกระทบที(เป็นหายนะ” ของการเพิกเฉยต่อความเสี(ยงระยะยาว เช่น โรคระบาดต่างๆ และผลทางเศรษฐกิจและการเมืองอาจเป็นสาเหตุให้เกิด
วิกฤตการณ์มากขึ �นในอีกหลายปีขา้งหน้า  การสาํรวจความเสี(ยงโลกประจาํปีของ WEF ระบุว่า โรคติดเชื �อและวิกฤติความเป็นอยู่เป็น “ภัยที(ชัดเจนใน
ปัจจุบัน” ที(สาํคญัที(สุดใน 2 ปีขา้งหนา้ ผลกระทบที(เกิดขึ �นต่อเนื(อง เช่น ฟองสบู่สินทรพัย์และความไรเ้สถียรภาพของราคา นาํไปสู่ความวิตกใน 3-5 ปี
ขา้งหนา้ WEF ระบวุ่า ประเทศสว่นใหญ่ประสบความยากลาํบากในการจดัการกบัวิกฤติในช่วงโรคระบาด แมว้า่มีตวัอย่างที(โดดเด่นบางส่วนในดา้นความ
มุง่มั(นและความรว่มมือกนั นั(นเนน้ยํ�าถึงแนวทางที(ผูน้าํจาํเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มมากขึ �นสาํหรบัสิ(งใดก็ตามที(จะเกิดจากภาวะตื(นตระหนกในครั�งตอ่ไป 

 (+) ว่าท ี5รมว.ต่างประเทศสหร ัฐลั5นจะน ําอเมร ิกากลับสู่เวทผีู้น ําโลก-ใช ้นโยบายแข ็งกร ้าวกับจีน  แอนโธนี บลิงเคน ว่าที(รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ตา่งประเทศคนใหม่ของสหรฐัใหค้าํมั(นวา่ จะฟื�นฟูความเป็นผูน้าํของสหรฐับนเวทีโลก และเปลี(ยนแปลงการดาํเนินนโยบายการทูตแตเ่พียงฝ่ายเดียวที(ใชอ้ยู่
ปัจจุบนั แต่ก็จะยงัคงใชแ้นวทางที(แข็งกรา้วกับจีนต่อไป "ความเป็นผูน้าํของสหรฐัยงัคงสาํคญั" นายบลิงเคนกล่าวในระหว่างการพิจารณาเพื(อยืนยันการ
แต่งตั�งเขาในวฒิุสภาสหรฐั พรอ้มเตือนว่านโยบาย "America First" ของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ นั(นบ่อนทาํลายความรว่มมือพหุภาคีอย่างมาก "เมื(อ
เราไม่ไดมี้ส่วนรว่ม เมื(อเราไม่ไดเ้ป็นผูน้าํ ก็จะมีประเทศใดประเทศหนึ(งพยายามจะแทนที(เรา แต่ไม่ใช่ในแนวทางที(ดเูหมือนจะเพิ(มผลประโยชนห์รือมลูค่า
ของเรา หรอืบางที อาจจะแย่ถึงขนาดที(ไม่มีใครขึ �นมาแทน และมนัจะเกิดความวุ่นวาย" นายบลิงเคนกล่าวว่า ดว้ยการแสดงความเป็นผูน้าํ และไม่กระทาํ
การแตเ่พียงฝ่ายเดียว สหรฐัจะสามารถเอาชนะจีนไดท้่ามกลางการแขง่ขนัที(เพิ(มขึ �น และรบัมือกบัความทา้ทายระดบัโลก เช่น การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-
19 และภาวะโลกรอ้น ขณะเดียวกนัก็เป็นการฟื�นฟคูวามสมัพนัธก์บัพนัธมิตรหลกัๆ ดว้ย นายบลิงเคนยงักลา่วดว้ยวา่ ในส่วนของจีนนั�น ไมต่อ้งสงสยัเลยว่า 
จีนเป็นภยัคกุคามที(ยิ(งใหญ่ที(สดุตอ่สหรฐัในแง่ของผลประโยชนข์องเราและผลประโยชนข์องชาวอเมรกินั 

 (+) สหร ัฐประกาศกร ้าวจนีดาํเน ินการฆ่าล้างเผ่าพ ันธ ุช์าวมุสลมิอ ุยกูร  ์นายไมค ์ปอมเปโอ รฐัมนตรกีระทรวงการตา่งประเทศสหรฐัเปิดเผยวา่ สหรฐัได้
ลงความเห็นว่า การปราบปรามของรฐับาลจีนต่อชนกลุ่มนอ้ยชาวมุสลิมอยุกูรถื์อว่าเป็นการ "ฆ่าลา้งเผ่าพนัธุ"์ การประกาศดงักล่าวจะเพิ(มแรงกดดนัต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างสหรฐัและจีน ซึ(งมีความตึงเครยีดอยู่แลว้ในหลายๆ ดา้นท่ามกลางความขดัแยง้ที(ทวีความรุนแรงมากขึ �นระหว่าง 2 ประเทศ ก่อนพิธี
สาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดนในคืนวนัพธุนี � นายปอมเปโอระบุวา่ จีนภายใตก้ารปกครองของพรรคคอมมิวนิสตไ์ดด้าํเนินการ 
"ฆ่าลา้งเผา่พนัธุช์าวมสุลิมอยุกรูเ์ป็นส่วนใหญ่และชนกลุม่นอ้ยทางชาติพนัธุแ์ละศาสนาอื(นๆ" ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวนัตกของจีน และ "กาํลงัปฎิบติั
การ" อยู่ในขณะนี� นายปอมเปโอกลา่วเสริมว่า "เจา้หนา้ที(ของจีนซึ(งเป็นประเทศที(มีอาํนาจทางเศรษฐกิจ ทางทหาร และทางการเมืองมากที(สดุเป็นอนัดบั 2 
ของโลก ไดบ้่งชี �อย่างชดัเจนว่า พวกเขามีสว่นรว่มในการปราบปรามชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธุแ์ละศาสนาที(เปราะบาง แมใ้นขณะเดียวกนั พวกเขาจะยืนยนั
วา่จีนเป็นผูน้าํระดบัโลก และพยายามที(จะสรา้งภาพลกัษณข์องระบบระหว่างประเทศขึ �นใหม่" ภายใตอ้นุสญัญาของสหประชาชาติ (UN) นั�น การฆ่าลา้ง
เผา่พนัธุป์ระกอบดว้ยการกระทาํต่างๆ เช่น การฆ่า และการกาํหนดมาตรการต่างๆ เพื(อปอ้งกนัการเกิด ซึ(งมีเจตนาที(จะ "ทาํลายลา้งกลุ่มชาติพนัธุ ์เชื �อชาติ 
หรอืศาสนาทั�งหมดหรอืบางสว่น" 

 (+/-) "ทร ัมป์" กล่าวอ ําลาต ําแหน่งปธน.สหร ัฐฯ อวยพรร ัฐบาลชุดใหม่ประสบความสาํเร ็จ สาํนกัข่าวบลมูเบิรก์ รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนลัด ์
ทรมัป์ ของสหรฐัฯไดข้ึ �นกล่าวสนุทรพจนใ์นตาํแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั�งสดุทา้ยก่อนที(จะกา้วลงจากตาํแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงเที(ยงของวนัที( 20 
ม.ค.นี � ตามเวลาในสหรฐัฯ ประธานาธิบดีทรมัป์ กลา่ววา่ ในสปัดาหนี์ �ประเทศของเราจะเปิดตวัทีมบรหิารประเทศชดุใหม่ ซึ(งเขาไดอ้ธิษฐานใหร้ฐับาลชดุใหม่
ประสบความสาํเรจ็ และ ปกป้อง รกัษาความยิ(งใหญ่ของสหรฐัไวต้่อไป ซึ(งเราขอใหร้ฐับาลชุดใหม่โชคดีและประสบความสาํเรจ็ ตลอดการบริหารประเทศ
ในช่วง 4 ปีต่อจากนี� นอกจากนี�ประธานาธิบดีทรมัป์ ยงัไดก้ล่าววา่ เขารูส้ึกภาคภูมิใจในความยิ(งใหญ่ของสหรฐัฯ และตลอดช่วง 4 ปีในการบริหารประเทศ
เขาไดท้าํในสิ(งที(จาํเป็นตอ้งทาํทั�งในดา้นนโยบายเศรษฐกิจ , นโยบายตะวนัออกกลาง รวมถึงจดุยืนที(มีต่อประเทศจีน ซึ(งลว้นเป็นสิ(งที(ดีสาํหรบัประเทศชาติ
ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว โดยผูน้าํสหรฐัฯ ยงัไดก้ลา่วถึงเหตกุารณที์(ผูส้นบัสนนุของเขาไดบ้กุเขาไปยงัอาคารรฐัสภาสหรฐัฯเมื(อวนัที( 6 ม.ค.ที(ผา่นมาวา่ นี(
เป็นเป็นสิ(งที(เขาไมอ่าจยอมรบัได ้เพราะความรุนแรงทางการเมืองในครั�งนี �ไดโ้จมตีทกุสิ(งที(เรารกัในประเทศนี� โดยประธานาธิบดีทรมัป์ไดก้ล่าวทิ �งทา้ยว่าการ
เคลื(อนไหวที(เราเพิ(งเริ(มนั�นเป็นเพียงจดุเริ(มตน้เท่านั�น 

 

ท ี5มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั3งก่อน 

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   58.3** 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื(อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   61.8** 55.0 

วนัพธุที( 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.3% 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 ้

 
 

 


