
 

 

 

 

   

1,856  1,840  1,818 

 1,881  1,896  1,914 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �ย่อลงมาบา้งจากระดบัสูงสุดวานนี�ที�ทาํไวบ้ริเวณ 1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ยังยืนเหนือระดบัตํ�าสดุวานนี�ที�ทาํไวบ้ริเวณ 1,858 
ดอลลารต์่อออนซ ์ระยะสั�นราคามีการพกัตวั แต่โดยรวมยังมีปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าลงของสกุลเงินดอลลาร ์ทั�งนี � Dollar Index ร่วงลงทดสอบ 90.05 จุดใน
ระหว่างการซื �อขายเชา้นี � โดยดอลลารถ์ูกกดดนัจากคาดการณเ์ป็นวงกวา้งว่ารฐับาลสหรฐัจะเรง่ใหมี้การผ่านรา่งกฎหมายเยียวยาผลกระทบโควิด-19 วงเงินสูงถึง 
1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ�งยงัตอ้งจบัตาความคืบหนา้ตอ่ไป โดยนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐักลา่ววา่ สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัวางแผนจดัการลง
มติรา่งกฎหมายดงักลา่วในสปัดาหแ์รกของเดือนก.พ.  ซึ�งแมว้่าพรรคเดโมแครตมีเสียงขา้งมากเล็กนอ้ยในสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา แตร่า่งกฎหมายจาํเป็นตอ้ง
ไดร้บัการสนบัสนุนจากทั�ง 2 พรรคในการผ่านอย่างราบรื�น  นอกจากนี� เริ�มเห็นแรงเทขายบิตคอยนอ์ย่างหนกัซึ�งทาํใหบิ้ตคอยนดิ์�งลงในการซื �อขายที�เอเชียในวนันี � 
แตะระดบัตํ�าสุดรอบเกือบ 3 สปัดาหที์� 28,800 ดอลลาร ์ซึ�งคาดว่ามีเม็ดเงินบางส่วนไหลเขา้สู่ตลาดทองคาํ สาํหรบัช่วงบ่ายวนันี � แนะนาํติดตามการเปิดเผยดชันี
ผูจ้ดัการฝ่ายจัดซื �อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการของประเทศในฝั� งยุโรปและสหรฐั รวมถึงยอดขายบา้นมือสองของสหรฐั เพื�อชี �นาํทิศทางราคาทองคาํ
เพิ�มเติม   ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํยังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,875-1,881 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้บ่งชี �ว่าการปรบัตวัขึ �นต่ออยู่ในระดบั
จาํกดั ทาํใหอ้าจเกิดการอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรบับริเวณที� 1,856-1,840 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรบัดงักล่าวไดก้็จะเห็นการดีดตวั
ขึ �นอีกครั�ง แนะนาํกลยุทธก์ารลงทุนโดย เขา้ซื �อเมื�อราคาปรบัตวัลงมาในบรเิวณแนวรบั 1,856-1,840 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที�การขายอาจพิจารณาในโซน 1,881-
1,896 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ฝั� งซื �อตดัขาดทนุ 1,840 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ 

                    หากยังไม่สามาร ถผ่าน  1,875-1,881 ดอลลาร ์

ต่อ อ อ น ซ ์ไป ได้  อ าจใช้วิธ ีก าร ล ด พ อ ร ์ต ก าร ล งทุน ล ง แ ล ะ

สาํหร ับนักลงทุนท ี0เก ็งกาํไรฝั0 งซ ื 5อให ้รอการอ่อนตัวลงของราคา

บร ิเวณแนวรับ 1,856-1,840 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

22 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
22/01/2564 11:26 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,869.80 1,862.70 -7.10 -0.38 

Spot Silver ($) 25.86 25.56 -0.30 -1.16 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.96 0.04 0.13 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,450 -50 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.16 55.48 -0.68 -1.21 

ดชันดีอลลาร ์ 90.08 90.08 0.01 0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.2164 1.2171 0.00 0.06 

ที0มา : Aspen 

 



 

 

 (+) แรงดีดตัวดอลลารแ์ผ่วลงขณะความต้องการสินทร ัพยเ์สี0ยงเพ ิ0ม ดอลลารมี์แนวโนม้มีสปัดาหที์�ย ํ�าแย่ที�สุดของปีในวนันี� ขณะที�นกัลงทนุขาน
รบัคณะบรหิารของปธน.โจ ไบเดนดว้ยการซื �อสกลุเงินเสี�ยงและฟื�นคาดการณที์�วา่ การฟื�นตวัจากโรคระบาดอาจผลกัดนัดอลลารใ์หต้ ํ�าลง เมื�อเทียบกบั
ยูโร ดอลลารป์รบัลงเกือบ 0.8% ในสปัดาหนี์� และดอลลารแ์ตะระดบัต ํ�าสุดในรอบสัปดาหที์� 1.2173 ดอลลารต์่อยูโรในวนันี� ดชันีดอลลารร์่วงลงใน
ระดบัเดียวกนัเมื�อเทียบรายสปัดาห ์และทรงตวัที� 90.075 ในการซื �อขายช่วงแรกที�ตลาดเอเชีย ก่อนหนา้นี�ยูโรไดแ้รงหนนุบางส่วนจากธนาคารกลาง
ยโุรป (ECB) ที�คงนโยบายซึ�งอยู่ในเชิงผ่อนคลาย สกุลเงินสแกนดเินเวียนาํการปรบัตวัขึ �น โดยโครนนอรเ์วยป์รบัขึ �น 1.8% สาํหรบัสปัดาหนี์� โดยไดแ้รง
หนุนจากการตัดสินใจของธนาคารกลางนอรเ์วย์ในการคงอัตราดอกเบี �ยที�  0% สกุลเงินโครนาสวีเดนปรบัขึ �น 1.4% สาํหรบัสัปดาหนี์� ดอลลาร์
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดป์รบัขึ �น โดยดอลลารอ์อสเตรเลียบวก 0.8% และดอลลารนิ์วซีแลนดบ์วกกว่า 1% สาํหรบัสปัดาหนี์� ปอนดป์รบัขึ �นสู่ระดบั
สงูสุดรอบ 2 ปีครึ�งที� 1.3745 ดอลลารเ์มื�อคืนนี�จากความหวงัที�ว่า โครงการฉีดวคัซีนขององักฤษจะสามารถเร่งการฟื�นตวัของเศรษฐกิจ ปอนดค์งอยู่ที�
ระดบันั�นในวนันี� ปรบัขึ �น 1% สาํหรบัสปัดาหนี์� “สาํหรบัขณะนี� ขณะที�ดเูหมือนวา่ตลาดหุน้อยู่ในช่วงปรบัขึ �น นั�นทาํใหด้อลลารถ์กูถ่วงลง” นกัวิเคราะห์
กล่าว ดอลลารท์รงตวัเมื�อเทียบกบัเยนในวนันี�ที� 103.58 เยน แต่อ่อนลง 0.3% รายสปัดาห ์การเทขายบิตคอยนอ์ย่างหนกัทาํใหบ้ติคอยนด์ิ�งลง 5% ใน
การซื �อขายที�เอเชียในวนันี� แตะระดบัต ํ�าสุดรอบเกือบ 3 สปัดาหที์� 28,800 ดอลลาร ์ ในช่วงต่อไปของวนันี� จะมีการเปิดเผยตวัเลขดชันีผูจ้ัดการฝ่าย
จดัซื �อ (PMI) ขั�นตน้ทั�วยุโรปและสหรฐั และคาดว่าดชันีจะอ่อนตวัลงขณะที�การติดเชื �อโควิด-19 ระลอกใหม่ผลกัดนัการล็อกดาวนค์รั�งใหม่และจาํกัด
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

 (+) สภาผู้แ ทนฯสหรัฐเล็งลงมติร ่างกฎหมายเยียวยาโควิด-19 ต้นก.พ .  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรฐักล่าวว่า สภา
ผูแ้ทนราษฎรสหรฐัวางแผนจดัการลงมติเกี�ยวกบัรา่งกฎหมายเยียวยาโควิด-19 ในสปัดาหแ์รกของเดือนก.พ.  “เราจะทาํงานของคณะกรรมการของเรา
ตลอดสปัดาหห์นา้ เพื�อที�ว่าเราจะพรอ้มอย่างเต็มที�ในการเขา้สู่สภาเมื�อเรากลบัมา” นางเพโลซีกล่าว คณะบริหารของปธน.ไบเดนเสนอร่างกฎหมาย
เยียวยา 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ�งไดร้วมถึงการจ่ายเงินกระตุน้โดยตรงและเงินกูส้าํหรบัธุรกิจขนาดเล็กและความพยายามช่วยเหลืออื�นๆ ซึ�งแมว้่า
พรรคเดโมแครตมีเสียงขา้งมากเล็กนอ้ยในสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา แตร่า่งกฎหมายอาจจะจาํเป็นตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจากทั�ง 2 พรรคในการ
ผ่านอย่างราบรื�น  

 (+) “ไบเดน”เผยแผนสู้โควิด-19 แต่เต ือนอาจมีผู้เสียช ีวิตอ ีก 100,000 คนในเดือนหน้า ปธน.โจ ไบเดนของสหรฐัเปิดเผยแผนกลยุทธแ์ห่งชาติ
ในการตา้นโควิด-19 ขณะที�เตือนว่า โรคดงักล่าวอาจทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิตอีก 100,000 คนภายในเดือนหนา้ และสถานการณ์จะยํ�าแย่ลงก่อนที�จะดีขึ �น 
“เราจะดาํเนินการเพื�อใหป้ระชาชนจาํนวนมากขึ �นไดร้บัวคัซีนโดยไม่มีคา่ใชจ่้าย” ปธน.ไบเดนกล่าวเมื�อวานนี�ที�ทาํเนียบขาว แตเ่ขาเตือนวา่ “จะตอ้งใช้
เวลาหลายเดือนก่อนที�เราจะสามารถทาํใหช้าวอเมริกนัส่วนใหญ่ไดร้บัวคัซีน”  ปธน.ไบเดนประกาศคาํสั�งบริหารหลายฉบบัที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อยก
เครื�องการรบัมือของรฐับาลกลางตอ่การระบาดของโควดิ-19 ซึ�งทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิตกวา่ 400,000 คนแลว้ในสหรฐั เขายํ�าคาํเตือนที�วา่ วกิฤตจิะรุนแรงขึ �น
ก่อนที�จะดีขึ �น และสหรฐัจะเผชิญ “ฤดหูนาวที�มืดมน” 

 (+/-) สภาคองเกรสไฟเข ียว "ลอยด ์ออสติน"  เป็นรมว.กลาโหมผิวสีคนแรกของสหรัฐ  สภาคองเกรสสหรฐัมีมติเห็นชอบใหพ้ลเอกลอยด ์
ออสติน นายพล 4 ดาวที�เกษียณอายุจากกองทพัสหรฐั และอดีตผูบ้ญัชาการทหารสหรฐัในตะวนัออกกลาง ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นรฐัมนตรีกลาโหมคน
ใหม่ในรฐับาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยสภาคองเกรสไดล้งมติยกเวน้เป็นกรณีพิเศษเพื�อใหพ้ลเอกออสตินดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว เนื�องจาก
กฎหมายสหรฐัระบุว่า ผูด้าํรงตาํแหน่งรฐัมนตรีกลาโหมจะตอ้งว่างเวน้จากการดาํรงตาํแหน่งในกองทพัเป็นเวลาอย่างนอ้ย 7 ปี ทั�งนี � วฒุิสภาสหรฐัมี
มตดิว้ยคะแนนเสียง 69 ต่อ 27 หลงัจากที�สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัลงมติดว้ยคะแนนเสียง 326 ต่อ 78 ก่อนหนา้นี� อย่างไรก็ดี พลเอกออสตินวยั 67 ปี
จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิอย่างเป็นทางการจากที�ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเตม็คณะ ซึ�งหากไดร้บัการยืนยนั พลเอกออสตนิจะเป็นชาวผิวสีคนแรกที�ไดค้มุ
กระทรวงกลาโหมของสหรฐั ทั�งนี � พลเอกออสตนิเป็นนายพล 4 ดาวในกองทพัสหรฐัก่อนที�จะเกษียณอายรุาชการในปี 2559 โดยเคยดาํรงตาํแหน่งเป็น
ผูบ้ญัชาการทหารสหรฐัในตะวนัออกกลางในสมยัของประธานาธิบดีบารคั โอบามา 

 

ที0มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั5งก่อน 

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.   0.8%** 0.2% 

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

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยั โดย NAHB   83** 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   26.5** 11.1 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   900K** 965K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.71M** 1.64M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้นเดือนธ.ค.   1.67M** 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   54.5 55.2 

 
16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   44.4 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   53.5 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.2 49.4 

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

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   53.3 54.8 

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

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์   -1.2M -3.2M 

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

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

 
 

 


