
 

 

 

 

   

1,837  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,914 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,851.70 - 1,859.96 ดอลลารต์่อออนซ ์ฟื%นตวัขึ %นจากระดบัตํ*าสุดที*ทาํไวว้นัศกุรบ์ริเวณ 1,837.40 ดอลลารต์่อออนซ ์
ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี*ยวกบัเสน้ทางการฟื%นตวัของเศรษฐกิจสหรฐั จากผลกระทบการระบาดของไวรสัโควิด-19ที*ดาํเนินต่อไป ทั%งนี % สหรฐัมีจาํนวนผูติ้ดเชื %อ
และผูเ้สียชีวิตมากที*สดุในโลก โดยมีผูติ้ดเชื %อในสดัสว่นมากกวา่ 25% ของยอดผูติ้ดเชื %อทั*วโลก และมีผูเ้สียชีวิตในสดัส่วนเกือบ 20% ของยอดผูเ้สียชีวิตทั*วโลก ศนูย์
ควบคมุและปอ้งกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) คาดการณว์า่ จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรฐัอาจแตะ 465,000-508,000 ราย ภายในวนัที* 13 ก.พ.นี % อย่างไรก็ดี 
การปรบัตวัขึ %นของราคาทองคาํระยะสั%นอาจอยู่ในกรอบจาํกดั เนื*องจากนักลงทุนรอความชัดเจนเกี*ยวกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐั หลงั
วฒิุสภาสหรฐัคดัคา้นมาตรการดงักล่าว ซึ*งยงัตอ้งติดตามความคืบหนา้ต่อไป  นอกจากนี% นกัลงทุนรอประเมินผลการประชุมธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ประจาํวนัที* 
26-27 ม.ค.นี % ซึ*งเป็นการประชุมครั%งแรกของปี 2021 เพื*อหาสญัญาณชี%นาํทิศทางนโยบายเพิ*มเติม  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคาํพยายามขึ %นไป
ทดสอบแนวตา้นโซน 1,870-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์ไดแ้สดงถึงแรงเขา้ซื %อในระยะสั%น หากยืนไดแ้ข็งแกรง่ ทาํใหป้ระเมินว่าในระยะสั%น ยงัคงมีโอกาสปรบัตวัขึ %นไป
ทดสอบ แนวตา้นถัดไป 1,896 ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะที*แนวรบันั%นอยู่ในบริเวณ 1,845-1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยุทธ์การลงทุน เนน้ระยะสั%นจากการ
แกว่งตวั โดยเขา้ซื %อหากราคาอ่อนตวัลงมาในโซน 1,845-1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์พรอ้มลดการลงทุนหากราคาหลดุ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์ทั%งนี %  อาจพิจารณา
แบง่ทองคาํออกขายทาํกาํไรบางสว่นหากราคาทองคาํไมผ่า่นแนวตา้นที* 1,870-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    ห ากร าคาท อ งคําสามาร ถยืน เห นือ บ ร ิเวณ 

1,845-1,837 ดอ ลลาร ์ต่ออ อนซ ไ์ด้อ ย่างแ ข ็งแ กร่ง ร อร าคา

ปรับตัวข ึ0นแล้วทยอยปิดสถานะทาํกาํไรบางส่วนหากไม่ผ่าน

บร ิเวณแนวต้าน 1,870-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

25 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
25/01/2564 11:35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,854.80 1,854.23 -0.57 -0.03 

Spot Silver ($) 25.47 25.58 0.11 0.43 

เงนิบาท (฿/$) 29.96 29.96 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,350 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.07 55.36 0.29 0.53 

ดชันดีอลลาร ์ 90.22 90.15 -0.07 -0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.2172 1.2180 0.00 0.07 

ที5มา : Aspen 

 



 

 

 (+) "เยลเลน" แย้งคองเกรส แจงข ึ0นค่าแรงขั0นต ํ5าจะกระทบการจ้างงานเพ ียงเล็กน้อย นางเจเน็ต เยลเลน อดีตประธานธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ซึ*งไดร้บัการเสนอชื*อจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ใหด้าํรงตาํแหน่งรฐัมนตรีคลังสหรฐัคนใหม่ กล่าวต่อคณะกรรมาธิการดา้นการเงินแห่ง
วฒุิสภาสหรฐัในระหว่างการรบัฟังเพื*อยืนยันการแต่งตั%งว่า การปรบัเพิ*มค่าแรงขั%นต ํ*าจาก 7.25 ดอลลารเ์ป็น 15 ดอลลารต์่อชั*วโมง จะส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจมากกวา่ผลรา้ย นางเยลเลนกล่าววา่ "ปัจจบุนัมีแรงงานชาวอเมริกนัหลายลา้นคนที*กาํลงัทุม่เทชีวติของพวกเขาเพื*อใหธุ้รกิจในชมุชนสามารถ
ดาํเนินต่อไปได ้และบางครั%งแมจ้ะมีงานหลายงานที*ตอ้งทาํ แต่พวกเขาก็ยงัคงไม่เงินเพียงพอสาํหรบัการจดัหาอาหารและที*พกัอาศยัใหก้บัตวัของพวก
เขาเอง" นางเยลเลนระบตุ่อไปวา่ "การขึ %นคา่แรงขั%นต ํ*าจะช่วยแรงงานไดเ้ป็นจาํนวนมาก ส่วนการสูญเสียงานที*อาจจะเกิดขึ %นนั%นจะส่งผลกระทบเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั%น หากมีอะไรเกิดขึ %น" ทั%งนี % ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรฐัไดล้งนามในคาํสั*งบริหาร 2 ฉบับในวนัศุกร ์(22 ม.ค.) เพื*อเพิ*มความ
ช่วยเหลือดา้นอาหารใหก้บัชาวอเมริกนัที*มีรายไดต้ ํ*า และเพิ*มค่าแรงขั%นต ํ*าใหก้บัพนกังานของรฐับาลกลางเป็น 15 ดอลลารส์หรฐั โดยพนกังานระดบั
ดงักล่าวมีรายไดป้ระมาณ 15,000 ดอลลารต์อ่ปีหากพวกเขาทาํงาน 40 ชั*วโมงตอ่สปัดาห ์

 (+) ส ห ร ัฐติด เช ื0อ โค วิด ท ะลุ  25 ล้าน ร าย ยอ ด เสียช ีวิต พ ุ่ งแ ต ะ 417,538 ร าย   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่ง
มหาวิทยาลยัจอหน์ ฮอปกินส ์รายงานวา่ ณ เวลา 10.22 น.ของวนัอาทิตยต์ามเวลาสหรฐั หรือ 22.22 น.ของวนัอาทิตยต์ามเวลาไทย จาํนวนผูต้ิดเชื %อ
ไวรสัโควดิ-19 ในสหรฐัเพิ*มขึ %นแตะระดบั 25,003,695 ราย และจาํนวนผูเ้สียชีวิตเพิ*มขึ %นเป็น 417,538 ราย รฐัแคลิฟอรเ์นียมีจาํนวนผูต้ิดเชื %อมากที*สุด 
โดยอยู่ที* 3,147,735 ราย ตามดว้ยรฐัเท็กซสั 2,243,009 ราย รฐัฟลอรดิา 1,639,914 ราย และรฐันิวยอรก์ 1,323,312 ราย ขณะเดียวกนัรฐัอิลลินอยส์
มีจาํนวนผูต้ิดเชื %อมากกว่า 1 ลา้นราย ส่วนรฐัอื*นๆ ที*มีจาํนวนผูต้ิดเชื %อเกิน 600,000 ราย ไดแ้ก่ จอรเ์จีย โอไฮโอ เพนซิลวาเนีย แอริโซนา นอรท์แคโรไล
นา เทนเนสซี นิวเจอรซี์ย ์และอินเดียนา ปัจจุบนัสหรฐัยังคงเป็นประเทศที*ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 หนักที*สุด เนื*องจากมีจาํนวนผูต้ิดเชื %อและ
ผูเ้สียชีวติมากที*สดุในโลก โดยมีผูต้ดิเชื %อในสดัส่วนมากกว่า 25% ของยอดผูต้ดิเชื %อทั*วโลก และมีผูเ้สียชีวติในสดัส่วนเกือบ 20% ของยอดผูเ้สียชีวติทั*ว
โลก ศนูยค์วบคมุและปอ้งกนัโรคแห่งสหรฐั (CDC) คาดการณว์า่ จาํนวนผูเ้สียชีวติจากโควดิ-19 ในสหรฐัอาจแตะ 465,000-508,000 ราย ภายในวนัที* 
13 ก.พ.นี% 

 (+) สหร ัฐ-ญี5ปุ่ นหนุนร ่วมมือทหารต้าน'จีน 'แผ่อ ิทธ ิพลทางทะเล “โนบุโอะ คิชิ” รฐัมนตรีป้องกนัประเทศของญี*ปุ่ นและ พล.อ. ลอยด ์ออสติน 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรฐัที*เพิ*งเขา้รบัตาํแหน่งเมื*อไม่นานมานี% เห็นพอ้งร่วมกันวานนี% (24ม.ค.)ที*จะสนับสนุนความเป็นพันธมิตร
ระหว่างกันในช่วงที*จีนแผ่อิทธิพลทางทะเลเพิ*มขึ %นอย่างต่อเนื*อง “เราเห็นพอ้งร่วมกันที*จะต่อตา้นความพยายามแต่เพียงฝ่ายเดียวทุกรูปแบบที*จะ
เปลี*ยนแปลงสถานภาพในปัจจุบันในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก ”คิชิ กล่าวหลังเสร็จสิ %นการพูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมสหรฐั คิชิ กล่าวดว้ยวา่ ทั%งเขาและรมว.กลาโหมสหรฐั ไดเ้นน้ยํ%าถึงความสาํคญัของขอ้บงัคบัที*5ของสนธิสญัญาความมั*นคงญี*ปุ่ น-
สหรฐัที*กาํหนดใหส้หรฐัปกป้องญี*ปุ่ นจากการถูกโจมตีดว้ยอาวธุ โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะเซนกากุในทะเลตะวนัออกที*ทางการจีนอา้งสิทธิเหนือหมู่
เกาะนี%เช่นกัน ที*ผ่านมา กระทรวงกลาโหมญี*ปุ่ น ระบุว่าเรือตรวจการณ์ของญี*ปุ่ นพบการเคลื*อนไหวของเรือฟริเกตชั%นเจียงไค 2 ของกองทพัจีน ซึ*งมี
ระวางขบันํ%าประมาณ 4,000 ตนั ล่องเขา้มาในบรเิวณหมู่เกาะเซนกากบุ่อยครั%ง ซึ*งสรา้งความไม่สบายใจและทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งจีนและญี*ปุ่ น
พลอยตงึเครียดไปดว้ย 

 (-) ผู้เช ี5ยวชาญแนะฝรั5งเศสล็อกดาวน ์รอบใหม่ต้นเดือนก.พ. เหตุโควิดกลายพันธุย์ังระบาด ผูเ้ชี*ยวชาญระดบัสูงทางการแพทยเ์ผยว่า ผรั*ง
เศสอาจตอ้งกลบัไปใชม้าตรการล็อกดาวนเ์ป็นครั%งที*สามในช่วงเดือนก.พ. ซึ*งเป็นช่วงปิดภาคเรียน เนื*องจากไวรสัโควดิ-19 ชนิดกลายพนัธุใ์หม่ยงัคง
แพรร่ะบาดอยู่ในขณะนี% "เราอาจตอ้งกลบัไปใชม้าตรการควบคมุอีกครั%ง ไม่วา่จะเป็นมาตรการควบคมุที*เขม้งวดมากซึ*งเคยใชค้รั%งแรกเมื*อเดือนมี.ค.ปีที*
แลว้ หรืออาจเป็นมาตรการที*ผ่อนปรนซึ*งเคยใชใ้นเดือนพ.ย.ที*ผ่านมา นี*เป็นเรื*องที*ฝ่ายการเมืองตอ้งตดัสินใจ" ศาสตราจารยฌ์อง ฟรองซวัส ์เดลเฟรซี 
หวัหนา้สภาวทิยาศาสตรแ์ละที*ปรกึษาของรฐับาลดา้นโควดิ-19 แนะนาํใหร้ฐับาลฝรั*งเศสรบัมือกบัโควดิ-19 ผ่านทางสถานีโทรทศัน ์BFM ศ.เดลเฟรซี
กล่าวดว้ยว่า การใชม้าตรการล็อกดาวนค์รั%งใหม่ในช่วงปิดภาคเรียนที*กาํลงัจะมาถึงเป็นสิ*งที*ควรทาํ รวมถึงขยายเวลาปิดภาคเรียนออกไปอย่างนอ้ย
หนึ*งสปัดาหด์ว้ย อย่างไรก็ดี รฐับาลฝรั*งเศสจะนดัประชมุในวนัพธุนี% เพื*อตดัสินใจวา่จาํเป็นตอ้งใชม้าตรการเพิ*มเตมิหรือไม่  
 

ที5มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

วนัจนัทรที์* 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื*อมั*นทางธุรกิจโดย Ifo   91.5 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที* 26 ม.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้น โดย S&P/CS   8.3% 7.9% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื*อมั*นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   88.9 88.6 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   22 19 

วนัพธุที* 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื*อมั*นผูบ้รโิภคของ GfK   -7.8 -7.3 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั*งซื %อสินคา้คงทนพื%นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั*งซื %อสินคา้คงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ%ามนัรายสปัดาห ์    4.4M 

วนัพฤหสับดีที* 28 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี %ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั%งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั%งแรกรายสปัดาห ์    900K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี %นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนธ.ค.   860K 841K 

วนัศกุรที์* 29 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื%นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.2% -1.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   -0.5% -0.4% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค.   58.3 59.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที*รอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื*อมั*นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยจากUoM   79.2 79.2 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยจาก UoM    3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที*มีการประกาศออกมา 
*ที*มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที* 22 มกราคม 2564 ซึ*งอาจมีการเปลี*ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


