
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,904 1,889 1,873 

1,933 1,950 1,966 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดดิ�งลง 31.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะที�ในระหว่างวนัราคาทองคําแกว่งตวัรุนแรง  หลงัจากในช่วงต้นวนัราคาทองคําพุ่งขึ �นทําระดบัสงูสดุบริเวณ 1,958.95 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์  ก่อนที�จะดิ�งลงแรงเกือบ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากปัจจยัต่างๆ  อาทิ  (1.) แรงขายทางเทคนิคหลงัจากเมื�อวานนี �เกิดสญัญาณ Bearish RSI Divergence 
ในกราฟทางเทคนิค  (2.) อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีพุ่งสงูกว่า 1% เป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่เดือนมี.ค. จากการคาดการณ์ว่าชัยชนะในการเลือกตั �งวุฒิสมาชิกในรัฐจอร์เจีย
ของพรรคเดโมแครต  จะทําให้รัฐบาลสหรัฐต้องออกตราสารหนี �เพื�อชดเชยการขาดดลุงบประมาณสําหรับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ ซึ�งการพุ่งขึ �นของบอนด์ยีลด์กดดนัทองใน
ฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย (3.) การทะยานขึ �นของตลาดหุ้นสหรัฐ  ขานรับผลการเลือกตั �งวฒิุสมาชิกในรัฐจอร์เจีย  ซึ�งกดดนัให้เกิดแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง
ทองคํา (4.) วคัซีนต้านไวรัส COVID-19 ของโมเดอร์นาได้รับการอนมุตัิจากสํานกังานยาแห่งยโุรป (EMA) ให้ใช้ในสหภาพยโุรป  และ (5.)ดชันีดอลลาร์ฟื�นตัวขึ �นจากระดับตํ�าสุดนับตั �งแต่มี.ค.ปี 
2018 ที� 89.209 ซึ�งลงไปทดสอบในระหว่างวนั  ปัจจยัที�กล่าวมากดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,901  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที�ราคาทองคําจะดีดตวัขึ �นเกือบ 20 ดอลลาร์
ต่อออนซ์  จากแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  หลงัเกิดเหตกุลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีทรัมป์ ได้บกุเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  
สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน และดชันี PMI ภาคการบริการจาก ISM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1958.95 1901.02 1949.60 1918.30 -31.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,904.96 26.66 89.81 

MA 50 Days 1,869.28 24.81 91.35 

MA 200 Days 1,837.92 21.96 94.80 

RSI 9 Days 61.71 66.25 28.69 

RSI 14 Days 60.30 64.94 31.04 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,186.78 0.00 

ishare 17,495.69 -11.56 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9053 -0.1833 0.6337 

10 วนั 0.9184 0.2684 0.5695 

20 วนั 0.9442 0.6309 0.7762 

50 วนั 0.7374 -0.1142 0.0640 

100 วนั 0.7687 -0.3099 -0.2265 

200 วนั 0.9158 0.4284 0.6740 

 

 

07 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคํ า ไ ม่ส ามารถ ยืน  1 ,9 6 6 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื%อทํากําไร
บางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป และเมื%อ
ราคาอ่อนตัวลงให้เข้าซื +อบริเวณแนวรับ 1,934-1,921 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคาทองคําแกว่งตวัผันผวนเพิ�มขึ �น หลังจากราคาทิ �งตัวลงแรง แม้ว่าจะมีแรงช้อนซื �อให้
ราคาฟื�นตวัขึ �นได้บ้างแต่แรงซื �อค่อนข้างจํากัด หากระยะสั �นมีแรงดีดกลบัและพยายามจะ
ดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,930-1,933 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืน
เหนือระดับดังกล่าวอาจจะเกิดแรงขายสลับออกมาอีกครั �ง ประเมินแนวรับบริเวณ 1,904 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) กลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐ-ระงับประกาศชัยชนะไบเดนชั%วคราว  กลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้
ออกมาเดินขบวนประท้วงครั �งใหญ่ในกรุงวอชิงตนั และผู้ประท้วงจํานวนหนึ�งได้บกุเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐ ส่งผลให้ต้องมีการอพยพผู้คนออก
จากอาคารรัฐสภา และยงัทําให้สภาคองเกรสต้องระงบัการประกาศรับรองชยัชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน เป็นการชั�วคราว  
รายงานระบวุ่า กลุ่มผู้ประท้วงได้บกุเข้าไปจนถงึด้านในของอาคารรัฐสภา ซึ�งรวมถึงห้องประชมุวฒิุสภา โดยผู้ประท้วงรายหนึ�งขึ �นไปยืนบนเก้าอี �นั�ง
สําหรับประธานวฒิุสภา และตะโกนว่า "ทรัมป์ชนะการเลือกตั �งครั �งนี �!" 

• (+) ตลาดหุ้นนิวยอร์กกลับลาํยืนยันปลดหลักทรัพย์ 3 บริษัทสื%อสารจนี  ตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ออกแถลงการณ์ในวนันี � ยืนยนัว่า 
NYSE จะปลดหลักทรัพย์ของ 3 บริษัทสื�อสารรายใหญ่ของจีนออกจากตลาด หลังจากนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ ได้ออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ NYSE ที�ได้ตดัสินใจอนมุติัให้หลกัทรัพย์ของบริษัททั �ง 3 ยงัคงสามารถซื �อขายในตลาดต่อไป  ทั �งนี � ท่าทีของ NYSE ได้สร้างความ
สบัสนให้กบันกัลงทนุในตลาด โดยเมื�อวนัที� 31 ธ.ค.ที�ผ่านมา NYSE ได้ประกาศว่าจะถอดหลกัทรัพย์ของบริษัทไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล์ และ
ไชน่ายนิูคอม ตามคําสั�งของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แต่ต่อมาในวนัที� 4 ม.ค. NYSE ได้เปลี�ยนใจยกเลิกแผนการถอดหลกัทรัพย์ของทั �ง 3 บริษัท 
หลงัจากที�ได้มีการประชมุหารือร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง รวมทั �งสํานกังานควบคมุสินทรัพย์ต่างชาติ 

• (+) ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐตํ%าสุดรอบ 3 เดือนในธ.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการขั �นสดุท้ายของสหรัฐ ปรับตวัลงสู่ระดบั 54.8 ในเดือนธ.ค. ซึ�งเป็นระดบัตํ�าสดุในรอบ 3 เดือน จากระดบั 58.4 ในเดือน
พ.ย. 

• (+) ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐลดลงครั+งแรกรอบ 8 เดือนจากพษิโควิด  ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ�ง อิงค์ (ADP) และมดีู �ส์ อนา
ลิติกส์ เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐลดลง 123,000 ตําแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ�งเป็นการลดลงเป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่เดือนเม.ย. และสวน
ทางนกัวิเคราะห์ที�คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ �น 88,000 ตําแหน่ง 

• (-) ตํารวจคุมสถานการณ์ได้แล้ว หลังกลุ่มหนุนทรัมป์บุกสภาขวางประกาศชัยชนะไบเดน  เจ้าหน้าที�ตํารวจสหรัฐสามารถยึดคืนพื �นที�ใน
อาคารรัฐสภาได้สําเร็จแล้วในขณะนี � ซึ�งใช้เวลาหลายชั�วโมงหลงัจากกลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้บกุเข้าไปในอาคารรัฐสภา เพื�อ
ขดัขวางการประกาศรับรองชยัชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน โดยรายงานระบวุ่าเจ้าหน้าที�ตํารวจได้ใช้แก๊สนํ �าตาเพื�อคลี�คลาย
สถานการณ์ตงึเครียดในอาคารรัฐสภา  เจ้าหน้าที�ฝ่ายอารักขาอาคารรัฐสภายืนยนัว่า หญิงคนหนึ�งที�ถกูยิงในอาคารรัฐสภานั �นขณะนี �เสียชีวิตแล้ว 
นอกจากนี � เจ้าหน้าที�ยงัพบวตัถรุะเบดิอย่างน้อย 2 ลกูบนพื �นของอาคาร 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 437.80 จุด รับความหวังเดโมแครตออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 400 จดุเมื�อ
คืนนี � (6 ม.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการที�นกัลงทนุแห่ซื �อหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มอตุสาหกรรม เนื�องจากคาดหวงัว่า พรรคเดโมแครตจะได้รับชยัชนะ
ในการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารัฐจอร์เจีย ซึ�งจะปทูางให้คณะบริหารของนายโจ ไบเดน สามารถผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่และเพิ�ม
การใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค อย่างไรก็ดี ดชันีดาวโจนส์อ่อนแรงลงจากระดบันิวไฮในระหว่างวนั หลงัมีรายงานว่ากลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ได้บกุเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐ ส่งผลให้สภาคองเกรสต้องระงบัการประกาศรับรองชยัชนะของนายไบเดนเป็นการชั�วคราว  ดชันี
เฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,829.40 จดุ พุ่งขึ �น 437.8 จดุ หรือ +1.44% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,748.14 จดุ เพิ�มขึ �น 21.28 จดุ หรือ 
+0.57% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 12,740.79 จดุ ลดลง 78.17 จดุ หรือ -0.61% 

• (+/-) "ทวิตเตอร์" จ่อบล็อคบญัชีทรัมป์ หลังทวีตป่วนมวลชนลุกฮือบุกสภาสหรัฐ  ทวิตเตอร์ประกาศบล็อคบญัชี @realDonaldTrump ของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ เป็นเวลา 12 ชั�วโมง หลงัจากปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความอย่างต่อเนื�องว่า เขาถกูโกงการเลือกตั �งในเดือนพ.ย. 2563  ทวิต
เตอร์ออกแถลงการณ์ระบวุ่า ทางบริษัทจะบล็อคบญัชีของปธน.ทรัมป์เป็นเวลา 12 ชั�วโมง ทนัทีที�เขาลบข้อความทวีตที�สร้างความสงสยัให้กบัสงัคม 
และเตือนว่า หากปธน.ทรัมป์ยงัคงละเมิดกฏระเบยีบของบริษัท ทางทวิตเตอร์จะทําการบล็อคบญัชีของปธน.ทรัมป์เป็นการถาวร   
 
 

 
 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

 ทั �งวนั ทั �งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 56.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   0.9%** 1.3% 

วนัองัคารที� 5 ม.ค 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   60.7** 57.5 

วนัพธุที� 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   47.0** 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   46.4** 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   49.4** 49.9 

 20.15น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   -123K** 307K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   54.8** 55.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน   1.0%** 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    -8.0M** -2.8M 

วนัพฤหสับดีที� 7 ม.ค 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)  - - 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   - 787K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   54.5 55.9 

วนัศกุร์ที� 8 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   69K 245K 

 
20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   6.8% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 31  ธันวาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


