
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,904 1,889 1,873 

1,933 1,950 1,966 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลงต่ออีก 4.8  ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงกดดนัหลกัมาจากการฟื�นตัวของดอลลาร์  ทั �งนี �  ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ �น +0.41%  หลังการเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐที3ออกมาดีเกินคาด  อาทิ  ตวัเลขผู้ ยื3นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกลดลงสู่ระดบั 787,000 รายในสปัดาห์ที3แล้ว จากระดบั 790,000 รายที3มีการรายงานในสปัดาห์ก่อนหน้านี � โดย
เป็นการปรับตวัลง 3 สปัดาห์ติดต่อกนั และดีกว่าที3นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  และดชันีภาคบริการของสหรัฐจาก ISM ดีดตวัสู่ระดบั 57.2 ในเดือนธ.ค. จากระดบั 55.9 ในเดือนพ.ย. และสงูกว่าที3
นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที3ระดบั 54.6 เช่นกนั  นอกจากนี �  การคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตวัภายใต้การนําของนายโจ ไบเดน ว่าที3ประธานาธิบดีคนที3 46 ของสหรัฐ  หลังจากพรรคเดโม
แครตสามารถครองอํานาจเบด็เสร็จทั �งในทําเนียบขาว วฒิุสภา และสภาผู้แทนราษฎร  ซึ3งจะเอื �อต่อการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่  และการคาดการณ์ดังกล่าวกระตุ้นแรงซื �อ
สินทรัพย์เสี3ยงจนบั3นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ส่งผลให้ราคาทองคําปิดปรับตวัลดลงและทําระดบัตํ3าสดุบริเวณ 1,906.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือ
ครองทองคําลดลง  -4.67  ตนั  สําหรับวนันี �  จบัตาการเปิดเผยตวัเลขอตัราการว่างงาน,  การจ้างงานนอกภาคการเกษตร  และรายได้เฉลี3ยต่อชั3วโมงประจําเดือนธ.ค. และจบัตาความเคลื3อนไหว
ทางการเมืองของสหรัฐหลงัจาก CNBC รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวว่า  นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐและนายไมค์ ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศ เป็นหนึ3งในคณะรัฐมนตรีที3หารือ
เกี3ยวกบัความเป็นไปได้ในการใช้บทบญัญตัิแก้ไขเพิ3มเติมรัฐธรรมนญูที3 25 เพื3อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตําแหน่ง 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1927.49 1906.90 1918.30 1913.50 -4.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,907.69 26.78 89.83 

MA 50 Days 1,869.83 24.88 91.28 

MA 200 Days 1,839.36 22.02 94.75 

RSI 9 Days 58.12 65.44 47.89 

RSI 14 Days 58.02 64.47 43.26 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,182.11 -4.67 

ishare 17,495.69 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.8224 -0.1444 0.5284 

10 วนั 0.9110 0.4517 0.5287 

20 วนั 0.9413 0.6643 0.7608 

50 วนั 0.7560 -0.0610 0.0918 

100 วนั 0.7627 -0.3044 -0.2116 

200 วนั 0.9143 0.3931 0.6683 

 

 

08 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 เน้นการเก็งกําไรระยะสั �น การเข้าซื �ออาจต้อง
รอจังหวะการอ่อนตัวลงของราคาค่อยเข้าซื �อโซน 1,904 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือราคาทองคําไม่สามารถยืน 1,930-
1,933 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื/อทํา
กาํไรบางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

หากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,904 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาเริ3มมี
การดีดตวักลบัทกุครั �งเมื3อราคาอ่อนตวัลง แต่หากการดีดตวักลบัราคายงัไม่สามารถดีดตวั
กลบัไปทดสอบหรือยืนเหนือโซนแนวต้าน 1,930-1,933 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นอาจเกิดแรง
ขายจะกดดนัให้ราคาปรับตวัลงทดสอบแนวรับอีกครั �ง 



 

 

• (+) แกนนําเดโมแครตเรียกร้องปลดทรัมป์ หลังปลุกม็อบบุกคองเกรส  นายชคั ชูเมอร์ แกนนําพรรคเดโมแครตในวฒุิสภาสหรัฐ เรียกร้องให้มีการ
ปลดประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ออกจากตําแหน่งโดยทนัที หลงัจากที3เขาได้ยุยงปลุกปั3นให้กลุ่มผู้สนบัสนนุของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื3อวานนี � 
เพื3อขดัขวางกระบวนการประกาศรับรองชยัชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน  "สิ3งที3เกิดขึ �นในรัฐสภาเมื3อวานนี �ถือเป็นการก่อกบฏต่อ
สหรัฐ โดยได้รับการยยุงปลกุปั3นจากทา่นประธานาธิบดี ซึ3งประธานาธิบดีคนนี �ไม่ควรอยู่ในตําแหน่งนานกว่านี �แม้แต่วนัเดียว เขาควรถูกปลดโดยเร็วที3สุด 
และด้วยวธีิที3ได้ผลมากที3สดุ โดยควรจะเกิดขึ �นในวนันี �" นายชเูมอร์กล่าว 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 211.73 จุด ขานรับคองเกรสรับรองชัยชนะไบเดน  ดชันีดาวโจนส์, S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮ
เมื3อคืนนี � (7 ม.ค.) หลงัจากสภาคองเกรสสหรัฐประกาศรับรองชยัชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการ ซึ3งจะช่วยให้
คณะบริหารของพรรคเดโมแครตสามารถผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้อย่างราบรื3น นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับปัจจยับวกจากดชันีภาค
บริการของสหรัฐที3ขยายตวัแข็งแกร่งกว่าตวัเลขคาดการณ์  ดชันีเฉลี3ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที3 31,041.13 จุด เพิ3มขึ �น 211.73 จุด หรือ + 0.69% 
ขณะที3ดชันี S&P500 ปิดที3 3,803.79 จดุ เพิ3มขึ �น 55.65 จดุ หรือ +1.48% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที3 13,067.48 จดุ เพิ3มขึ �น 326.69 จดุ หรือ +2.56% 

• (-) บิตคอยน์หยุดไม่อยู่ พุ่งนิวไฮทะลุ 40,000 ดอลลาร์ สูงกว่า 1,200,000 บาทวันนี �  บิตคอยน์พุ่งทะลุระดับ 40,000 ดอลลาร์ หรือสูงกว่า 
1,200,000 บาทในวนันี � ทําสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์อย่างต่อเนื3อง ล่าสุด ณ เวลา 01.27 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์พุ่งขึ �น 2,334.37 ดอลลาร์ หรือ 
6.29% สู่ระดบั 39,447.62 ดอลลาร์ ในการซื �อขายบนแพลตฟอร์มของ Coin Metrics หลงัพุ่งแตะระดบั 40,188 ดอลลาร์ก่อนหน้านี �  บติคอยน์เพิ3งทําสถิติ
ทะลแุนว 35,000 ดอลลาร์เมื3อวานนี � ขณะที3พุ่งขึ �นมากกวา่ 30% จากต้นปีนี � หลงัจากที3ทะยานขึ �น 400% ในปีที3แล้ว 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรัฐดีดตัวมากกว่าคาดในเดือนธ.ค.  สถาบนัจดัการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคบริการของ
สหรัฐดีดตวัสู่ระดบั 57.2 ในเดือนธ.ค. หลงัจากปรับตวัลง 2 เดือนติดต่อกัน จากระดบั 55.9 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าที3นักวิเคราะห์คาดการณ์ที3ระดบั 
54.6  ดชันีปรับตวัขึ �นใกล้แตะระดบั 57.3 ที3ทําไว้ในเดือนก.พ. ก่อนที3จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ในสหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื/นขอสวัสดิการว่างงานลดลงสัปดาห์ที/แล้ว สวนทางคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื3นขอสวสัดิการ
ว่างงานครั �งแรกลดลงสู่ระดบั 787,000 รายในสัปดาห์ที3แล้ว จากระดบั 790,000 รายที3มีการรายงานในสัปดาห์ก่อนหน้านี � โดยเป็นการปรับตวัลง 3 
สปัดาห์ตดิตอ่กนั  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ ตวัเลขผู้ ยื3นขอสวสัดกิารวา่งงานครั �งแรกจะเพิ3มขึ �นสู่ระดบั 815,000 รายในสปัดาห์ที3แล้ว 

• (-) "โมเดอร์นา" ยันวัคซีนโควิดของบริษัทสร้างภูมิต้านทานนานถึง 2-3 ปี  นายสเตเฟน แบนเซล ประธานเจ้าหน้าที3บริหารของบริษัทโมเดอร์นา 
อิงค์ เปิดเผยวา่ วคัซีนต้านไวรัสโควดิ-19 ของทางบริษัทสามารถสร้างภมูิต้านทานไวรัสได้นานถึง 2-3 ปี  "ผมคิดว่ารายงานที3ปรากฎในสื3อซึ3งระบุว่าวคัซีน
ให้การป้องกนัเพียง 1-2 เดือนนั �น ไม่เป็นความจริงแตอ่ย่างใด โดยเราเชื3อว่าวคัซีนของเราจะให้การปกป้องนานถึง 2-3 ปี" นายแบนเซลกล่าว  นอกจากนี � 
นายแบนเซลกล่าวว่า โมเดอร์นากําลังพิสูจน์ว่าวคัซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพในการปกป้องไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษและแอฟริกาใต้เช่นกัน  
ทางด้านคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ให้การอนมุตัิอย่างเป็นทางการวานนี �สําหรับการใช้วคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาในสหภาพยุโรป 
(EU) 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับข้อมูลศก.สดใส-คาดเดโมแครตกระตุ้นศก.  ดอลลาร์แข็งค่าเมื3อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที3ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื3อคืนนี � (7 ม.ค.) ขานรับข้อมลูเศรษฐกิจที3สดใสของสหรัฐ รวมทั �งความหวงัที3ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตวัในยุคที3คณะบริหารของนายโจ ไบเดน 
ปกครองประเทศ  ดชันีดอลลาร์ ซึ3งเป็นดชันีวดัความเคลื3อนไหวของดอลลาร์เมื3อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ3มขึ �น 0.34% แตะ 89.8300 
เมื3อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื3อเทียบกบัเงินเยน ที3ระดบั 103.86 เยน จากระดบั 103.13 เยน และแข็งคา่เมื3อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที3ระดบั 0.8849 ฟรังก์ 
จากระดบั 0.8797 ฟรังก์ แต่เมื3อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที3ระดบั 1.2685 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2693 ดอลลาร์
แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื3อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที3ระดบั 1.2268 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2307 ดอลลาร์ ขณะที3เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่ระดบั 1.3570 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.3598 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงแตะระดบั 0.7759 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7788 ดอลลาร์สหรัฐ 
 
 

 
 

 

                         ที3มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที3 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% 

วนัองัคารที3 5 ม.ค 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   60.7** 57.5 

วนัพธุที3 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 ยอดสั3งซื �อภาคโรงงาน   1.0%** 1.0% 

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

วนัพฤหสับดีที3 7 ม.ค 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)  - - 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   787K** 787K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   57.2** 55.9 

วนัศกุร์ที3 8 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี3ยตอ่ชั3วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจริงที3มีการประกาศออกมา 
*ที3มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที3 31  ธันวาคม 2020 ซึ3งอาจมีการเปลี3ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


