
 

 

 

 

   

1,837  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,914 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้รว่งลงทาํระดบัตํ�าสดุวนันี �บรเิวณ 1,843 ดอลลารต์่อออนซ ์ทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัถกูกดดนัหลงัจาก IMF ปรบัเพิ�มตวัเลขคาดการณ์
การขยายตัวของเศรษฐกิจ"โลก"ในปี 2021 สู่ระดับ 5.5% ซึ�งสูงกว่าที�คาดการณ์ก่อนหนา้นี �ว่าอาจจะขยายตัว 5.2% อีกทั�งยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ"สหรฐั"ในปีนี �จะ
ขยายตวั 5.1% เพิ�มขึ �น 3.1% ในการคาดการณก์่อนหนา้ นอกจากนี� สหรฐัเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจเมื�อวานนี�ออกมาดีกวา่คาด อาทิ ดชันีราคาบา้นจาก S&P CoreLogic 
Case-Shiller ปรบัขึ �น 9.5% ในเดือนพ.ย. เทียบกับเดือนพ.ย.ปี 2019 นั�นเป็นอตัราการเติบโตรายปีที�แข็งแกรง่ที�สดุในรอบกว่า 6 ปี  ขณะที�ความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคสหรฐัปรบั
ขึ �นเล็กนอ้ยในเดือนม.ค. อย่างไรก็ดี ขณะนี�นักลงทุนมองดอลลารเ์ป็นสกุลเงินปลอดภัยเช่นกัน เมื�อมีความหวังเกี�ยวกับการฟื�นตัวของเศรษฐกิจ โฟลวจ์ึงไหลออกจาก
ดอลลาร ์ทาํใหด้อลลารล์ดช่วงบวกลงมาจากระดบัสงูสดุวานนี�ที� 90.61 จดุ ลงมาทดสอบ 90.15 จุดในระหว่างการซื �อขายเชา้นี � ส่งผลใหก้ารปรบัตวัลงของราคาทองคาํ
เป็นไปอยา่งจาํกดัเช่นกัน  แต่สิ�งสาํคญัที�ตลาดรอจบัตาวนันี � คือ ผลการประชมุ FED ตลาดคาดการณ ์100% วา่เฟดจะตรงึดอกเบี �ยไวท้ี�ระดบั 0.00-0.25% ในการประชมุ
ครั�งนี � แต่ที�นกัลงทนุรอคือถอ้ยแถลงของ Powell ประธานเฟด ว่าจะมีมมุมองตอ่เศรษฐกิจสหรฐัอยา่งไร และจะสง่สญัญาณการใชน้โยบายการเงินในปีนี �อยา่งไร หากยงัคง
เป็นไปในเชิงผ่อนคลายคาดกดดนัให้�ดอลลารป์รบัตวัลงตอ่ และหนนุใหร้าคาทองคาํฟื�นตวัขึ �นได ้แต่การปรบัตวัขึ �นยงัตอ้งระวงัแรงขายและระวงัความผันผวนสลบัออกมา 
เพราะหลงัผลการประชมุผ่านพน้ไปก็ยงัมีความเป็นไปไดท้ี�อาจจะเกิดแรง Sell on fact กดดนัราคาทองคาํไดเ้ช่นเดิมหากไม่มีปัจจยับวกใหม่กลบัเขา้มาหนนุ  ดา้นปัจจยั
ทางเทคนิคประเมินวา่ บรเิวณแนวตา้นที� 1,870-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ถา้ราคายงัไมส่ามารถผ่านได ้ซึ�งนักลงทนุยงัคงตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื�องจากชว่งที�ผ่าน
มาเมื�อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรบัอยูท่ี� 1,837 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ประเมินวา่ราคา
จะพยายามสรา้งฐานราคาสะสมแรงซื �ออีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธ ์เสี�ยงเปิดสถานะซื �อในบรเิวณ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทนุหากราคาหลดุแนวดังกล่าว) 
หากราคาดีดตวัขึ �นใหพิ้จารณาโซน 1,870-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุทยอยขายทาํกาํไร 

                    ระหว่างวันหากราคาทองคาํไม่ทะลุแ นวต้าน 

1,870-1,875 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ อาจจะเห ็นการอ ่อนตัวลง

ทดสอบแนวรับ  เสี,ยงซ ื/อในบร ิเวณ 1,837 ดอลลารต์่อออนซ ์

(ตัดขาดทนุหากราคาหลุด 1,837 ดอลลารต์่อออนซ)์ 

 

27 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
27/01/2564 11:51 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,850.50 1,846.99 -3.51 -0.19 

Spot Silver ($) 25.44 25.35 -0.09 -0.35 

เงนิบาท (฿/$) 29.95 29.96 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,250 -100 -0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.08 56.08 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 90.17 90.24 0.07 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.2162 1.2156 0.00 -0.05 

ที,มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารถ์ ูกกดดันขณะปธ.เฟดอาจแสดงจุดยืนเชงิผ่อนคลาย ดอลลารถ์กูถ่วงเมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัตา่งๆในวนันี � ขณะที�ตลาดรอคาํกล่าวจาก
นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซี�งอาจยืนยนัความมุง่มั�นต่อนโยบายเชิงผอ่นคลายอย่างมากตอ่ไป ดอลลารย์งัคงรว่งลงเมื�อเทียบ
กับสกุลเงินเสี�ยง ในขณะที�ความหวงัการฟื�นตวัจากโรคระบาดไดแ้รงหนุน ขณะที�กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ปรบัเพิ�มคาดการณ์การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2021  ผลตอบแทนพนัธบัตรซึ�งการปรบัตวัขึ �นหนุนดอลลารใ์นช่วงตน้ปีนี � อ่อนตวัลงเมื�อคืนนี � ท่ามกลางความระมดัระวัง
เกี�ยวกบัขนาดและความล่าชา้ที�อาจเป็นไปไดต้่อแผนกระตุน้การคลงั 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องปธน.โจ ไบเดน  “ยิ�งแนวโนม้เศรษฐกิจโลกแข็งแกรง่ขึ �นมาก
เพียงไร ดอลลารยิ์�งออ่นคา่ลงมากเท่านั�น” นกัวิเคราะหก์ลา่ว  “นายพาวเวลลจ์ะแสดงความกระจ่างชดัว่า เฟดจะไมถ่อนตวัจากจดุยืนนโยบายเชิงผอ่นคลาย
ในระยะอนัใกล ้และนั�นจะดงึดอลลารล์ง” นกัวิเคราะหก์ลา่ว 

 (+) ท ั,วโลกติดโควิด-19 สะสมทะลุ 100,000,000 รายแ ล้ว หลังแพร ่ระบาดมานานราว 1 ปี  1 เด ือน  วนันี � (27 มกราคม) ทั�วโลกมีผูติ้ดโควิด-19 
สะสมแลว้กว่า 100 ลา้นราย (100,216,403 ราย) หลงัแพรร่ะบาดมานานราว 1 ปี 1 เดือน รกัษาหายแลว้ 72,818,634 ราย หรือคิดเป็นราว 71% ของผูติ้ด
เชื �อทั�งหมด เสียชีวิตแลว้ 2,154,921 ราย อตัราการเสียชีวิตอยู่ที�ราว 2.1%  สหรฐัอเมรกิายงัคงเป็นประเทศที�มีผูติ้ดเชื �อสะสมมากที�สดุขณะนี� (25,434,766 
ราย) ตามมาดว้ยอินเดีย (10,676,838 ราย) บราซิล (8,933,356 ราย) รสัเซีย (3,716,228 ราย) และสหราชอาณาจักร (3,700,268 ราย) พบผูติ้ดเชื �อแลว้
อย่างนอ้ย 186 จาก 193 ประเทศทั�ว  มีวคัซีนตา้นโควิด-19 ที�อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษยร์ะยะที� 3 ขณะนี�ราว 20 ตวั ครึ�งหนึ�งของจาํนวนนี�ไดร้บัการ
อนุมติัใหใ้ชใ้นกรณีฉกุเฉิน เพื�อรบัมือกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในบางประเทศแลว้ โดยวคัซีนตา้นโควิด-19 ของ Pfizer-BioNTech เป็น
วคัซีนที�มีการอนมุติัใชใ้นหลายประเทศมากที�สดุในขณะนี� อีกทั�งยงัเป็นวคัซีนตา้นโควิด-19 ตวัแรกที�องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศขึ �นทะเบียนรบัรอง 
โดยมีประสิทธิภาพต้านโควิด-19 ถึง 95% ตามมาดว้ย Moderna ที�อนุมัติการใช้ในสหรฐัอเมริกา สหราชอาณาจักร อิสราเอล และสหภาพยุโรป มี
ประสิทธิภาพตา้นโควิด-19 ถึง 94.5% โดยมีวคัซีนจาํนวนไม่นอ้ยที�กาํลงัทดสอบปรบัเปลี�ยนจาํนวนโดส เพื�อใหก้ารรบัมือกบัโควิด-19 มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
เช่น Moderna ที�กาํลงัศึกษาความเป็นไปไดถ้ึงความจาํเป็นที�อาจจะตอ้งเพิ�มการฉีดวคัซีนเป็น 3 โดส เพื�อเสรมิประสิทธิภาพของการตา้นเชื �อไวรสักลายพนัธุ ์
หรอืสถาบนัวิจยั Gamaleya ของรสัเซีย กาํลงัทดสอบวคัซีน Sputnik V เวอรช์นัที�ฉีดเพียง 1 โดส ที�เรยีกวา่ ‘Sputnik Light’ 

 (+)  กูรูช ี / จ ีนยังต้องเผช ิญความตึงเคร ียดจากสหร ัฐฯ ในยุคไบเดนต่อ  เช ื,อสงครามการค้ายังไม่จบลงง่ายๆ   สาํนักข่าว AP รายงานรวบรวม
ความเห็นของบรรดาผูเ้ชี�ยวชาญและนกัเศรษฐศาสตรช์ั�นแนวหนา้ที�เห็นตรงกนัวา่ สงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรฐัฯ จะยงัไมจ่บลงง่ายๆ หลงัเปลี�ยนผูน้าํ
คนใหม่ของสหรฐัฯ จาก โดนัลด ์ทรมัป์ มาเป็น โจ ไบเดน เหตุผลเพราะแมว้่าประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะไม่มีแนวทางหรือนโยบายในการเผชิญหนา้กับ
รฐับาลจีนโดยตรง ทั�งยังตอ้งมุ่งความสนใจไปที�การจัดการกับการระบาดของโควิด-19 และผลกระทบกับวิกฤตเศรษฐกิจ แต่จุดยืนของไบเดนที�มีต่อจีน
คอ่นขา้งเป็นไปในทางเดียวกนักบัอดีตประธานาธิบดีทรมัป์ในการกดดนัจีนเรื�องปัญหาการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการขาดดลุทางการคา้ 

 (+)  เลขาฯ UN ออกโรงเต ือน โลกกาํลังเผชญิกับภัยคุกคามท ี,ม ีอยู่จร ิง ท ั/งต่อสภาพอากาศและสิ,งแวดล้อม อนัโตนิโอ กูเตอรเ์รส เลขาธิการทั�วไป
แห่งสหประชาชาติ (UN) ส่งคาํเตือนถึงบรรดาผูน้าํทั�วโลก โดยระบชุดัว่า โลกในขณะนี�ไมไ่ดเ้พียงแต่กาํลงัเผชิญหนา้กบัภาวะฉกุเฉินจากการระบาดของโค
วิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจครั�งเลวรา้ยที�สุดในรอบเกือบศตวรรษเท่านั�น แต่โลกยังเผชิญกับภัยคุกคามที�มีอยู่จริง หรือ Existential Threats ต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเป็นไปไดที้�สองชาติมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรฐัฯ กับจีน จะแบ่งแยกโลกออกเป็น 2 ฝั� งอย่าง
ชัดเจน ความคิดเห็นของเลขาธิการ UN ขา้งตน้ มีขึ �นระหว่างการเขา้ร่วมการประชุมทางไกลบนเวที World Economic Forum ที�เมืองดาวอส ประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์เมื�อวานนี� โดยกเูตอรเ์รสกล่าวว่า มนษุยชาติไมต่อ้งการซํ�ารอยโศกนาฏกรรมและวิกฤตในปี 2020 ทวา่ โลกในเวลานี�กาํลงัเผชิญกบัปัจจยัที�
เปราะบางหลายประการ ซึ�งรวมถึงการขาดฉนัทามติในประเด็นดา้นการใชพื้ �นที�บนโลกออนไลน ์(Cyberspace) และความเสี�ยงของเรื�องนิวเคลียรแ์ละการ
แพรก่ระจายของสารเคมี “ในปี 2021 เราจาํเป็นตอ้งจดัการกบัความเปราะบางเหลา่นี � และทาํใหโ้ลกกลบัเขา้รูปเขา้รอยอีกครั�ง” กเูตอรเ์รสระบ ุ

 (-) ตลาดห ุ้นเอเช ียเปิดบวก ขานร ับ IMF ปร ับเพ ิ,มคาดการณเ์ศรษฐกิจโลกปีนี/  ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัเพิ�มขึ �นในเชา้วนันี � โดยไดแ้รงหนนุหลงัจากที�
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงานแนวโนม้เศรษฐกิจโลก (WEO) โดยคาดการณว์า่เศรษฐกิจโลกหดตวั 3.5% ในปี 2563 ซึ�งดีกวา่ตวัเลข
คาดการณ์ในเดือนต.ค.ปีที�แลว้ที�ระบุว่าเศรษฐกิจโลกอาจหดตวั 4.4% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี�ปุ่ นเปิดวนันี �ที� 28,665.34 จุด เพิ�มขึ �น 119.16 จุด, 
+0.42%, ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี �ที� 29,556.58 จุด เพิ�มขึ �น 165.32 จุด, +0.56% ส่วนดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี �ที� 3,567.55 
จดุ ลดลง 1.88 จดุ, -0.05% 

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

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั/งก่อน 

วนัจนัทรที์� 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo   90.1** 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที� 26 ม.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้น โดย S&P/CS   9.1%** 7.9% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   89.3** 88.6 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   14** 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 ์   1.6M 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 4/2563   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 ้

 
 

 


