
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,837 1,818 1,800 

1,874 1,889 1,906 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น  12.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกบัผลพวงจากความพยายามถอด
ถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตําแหน่ง  หลงัจากวานนี �ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าการถอดถอนเขาเป็นเรื�องที�อันตรายสําหรับสหรัฐ เพราะจะสร้างความไม่พอใจต่อชาวอเมริกันจํานวนมาก 
นอกจากนี �ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนุนจากการชะลอการปรับตัวขึ �นของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปี ทั �งนี �  บอนด์ยีลด์อาย ุ10 ปีปรับตัวลงจากระดับสูงสุดบริเวณ 
1.1838% ลงมาปิดตลาดบริเวณ 1.10% หลงัความต้องการที�แข็งแกร่งในการประมลูตราสารหนี �อาย ุ10 ปีมลูค่า 38,000 ล้านดอลลาร์ของสหรัฐ  นั�นทําให้ดชันีดอลลาร์อ่อนตวัลงตาม  พร้อมกนั
นี �  ดชันีดอลลาร์ยงัได้รับแรงกดดนัเพิ�มจากความเห็นของนาย Eric Rosengren ประธานเฟดบอสตนั ที�ระบวุ่า การระบาดของ COVID-19 จะยงัคงส่งผลต่อเศรษฐกิจ  ดงันั �นนโยบายการเงินของ
เฟดจะยงัคงผ่อนคลายต่อไปแม้เศรษฐกิจสหรัฐฯอาจฟื�นตวัอยา่งแข็งแกร่งในช่วงครึ�งหลงัของปีนี �ก็ตาม  ขณะที�นกัลงทนุเริ�มหนัจดุสนใจไปยงัความเสี�ยงที�เงินเฟ้อจะพุ่งขึ �น  หากรัฐบาลสหรัฐชุด
ใหมภ่ายใต้การนําของนายโจ ไบเดน ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ซึ�งช่วนกระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วยป้องกนัความเสี�ยงจากเงนิเฟ้ออีกด้วย  ปัจจยัที�กลา่วมาหนนุให้
ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นจากระดบัตํ�าสดุในระหว่างวนับริเวณ 1,837 ดอลลาร์พร้อมดีดกลบัมาปิดตลาดเหนือเส้นค่าเฉลี�ย 200 วนัได้เป็นวนัทําการที� 3 ติดต่อกนัด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคํา
ไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1863.59 1837.20 1841.50 1854.40 12.90 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,892.51 26.32 89.92 

MA 50 Days 1,865.60 24.93 91.07 

MA 200 Days 1,842.07 22.17 94.60 

RSI 9 Days 43.35 46.05 46.44 

RSI 14 Days 46.32 49.59 43.99 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,181.71 0.00 

ishare 17,346.84 +62.14 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9921 -0.8859 0.9065 

10 วนั 0.9660 -0.6655 0.6629 

20 วนั 0.9379 -0.2340 0.6580 

50 วนั 0.7867 -0.0352 0.1611 

100 วนั 0.7371 -0.3535 -0.2344 

200 วนั 0.9046 0.3074 0.6302 

 

 

13 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 ลงทุนระยะสั นโดยซื อขายทํากําไรจากการ
แกว่งตัว หากราคาอ่อนตัวลง หากสามารถยืนเหนือบริเวณ 
1,837-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําเข้าซื อเพื.อลงทุน
ระยะสั น ทยอยขายทํากําไรหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนว
ต้าน 1,864-1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

ราคากลบัมาเคลื�อนไหวในกรอบ หากราคาออ่นตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
สามารถยืนได้แข็งแกร่ง ยังคงมีโอกาสราคาทองคําขึ �นไปทดสอบแนวต้านในโซน  1,864-1,874 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านได้จะขึ �นทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่าน
แนวต้านแรกไมไ่ด้ อาจเกิดแรงขายเพิ�มขึ �นกดดนัมาเข้าใกล้ 1,837-1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีความเชื.อมั. นธุรกิจขนาดย่อมตํ.ากว่าคาดในเดือนธ.ค.  สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) แถลงในวนันี �ว่า ดชันีความ
เชื�อมั�นของธุรกิจขนาดย่อมดิ�งลงสู่ระดบั 95.9 ในเดือนธ.ค. ตํ�ากวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ที�ระดบั 100.0 จากระดบั 100.9 ในเดือนพ.ย. 

• (+) สภาผู้แทนฯสหรัฐเดนิหน้าความพยายามขับ "ทรัมป์" พ้นตาํแหน่ง  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเดนิหน้าความพยายามที�จะขบัประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ให้พ้นจากตําแหน่ง หลังจากที�เขาได้ยุยงปลุกปั�นให้กลุ่มผู้ สนับสนุนของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื�อวนัพุธที�ผ่านมา เพื�อขัดขวาง
กระบวนการประกาศรับรองชัยชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั �งประธานาธิบดี  ในวันนี � สภาผู้ แทนฯจะทําการลงมติต่อญัตติเรียกร้องให้รอง
ประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ และคณะรัฐมนตรี ใช้บทบญัญัติแก้ไขเพิ�มเติมรัฐธรรมนญูที� 25 เพื�อปลดปธน.ทรัมป์ออกจากตําแหน่ง  อย่างไรก็ดี แม้สภา
ผู้ แทนฯให้การรับรองญัตติดังกล่าวในวนันี � แต่ก็ไม่มีอํานาจที�จะบงัคบัให้นายเพนซ์ปลดปธน.ทรัมป์ออกจากตําแหน่ง และที�ผ่านมา นายเพนซ์มีท่าที
ปฏิเสธที�จะดําเนินการดงักล่าว  ส่วนในวนัพรุ่งนี � สภาผู้แทนฯจะลงมติต่อญัตติถอดถอนปธน.ทรัมป์ออกจากตําแหน่ง ซึ�งคาดว่าญัตติดงักล่าวจะผ่านการ
รับรองจากสภาผู้แทนฯ แตก็่อาจถกูควํ�าในวฒุสิภา เนื�องจากขาดเสียงสนบัสนนุที�เพียงพอ 

• (+) "ทรัมป์" ขู่แผนการถอดถอนจะเป็นเรื.องอันตรายสําหรับสหรัฐ  ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์กล่าวในวนันี �ว่า การถอดถอนเขาออกจากตําแหน่ง 
เป็นเรื�องที�อนัตรายสําหรับสหรัฐ ขณะที�สร้างความไม่พอใจต่อชาวอเมริกนัจํานวนมาก  อย่างไรก็ดี ปธน.ทรัมป์กล่าวว่า เขาไม่ต้องการให้มีความรุนแรง
เกิดขึ �น  นอกจากนี � ปธน.ทรัมป์ยืนยนัว่า สิ�งที�เขากล่าวก่อนที�กลุ่มผู้ สนับสนุนเขาจะบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื�อวนัพุธที�ผ่านมา ไม่มีเนื �อหาที�ยั�วยุแต่
อย่างใด  "คนมากมายมองวา่สิ�งที�ผมพดูเป็นเรื�องที�เหมาะสม" ปธน.ทรัมป์กล่าวกบัผู้ สื�อข่าว ก่อนเดนิทางไปยงัรัฐเทก็ซสัในวนันี � 

• (+) WHO วติก หลังญี.ปุ่นพบไวรัสโควดิสายพันธ์ุใหม่แตกต่างจากอังกฤษ-แอฟริกาใต้  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้ อํานวยการใหญ่
ขององค์การอนามยัโลก (WHO) แสดงความวติก หลงัมีการพบไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่ที�ญี�ปุ่ นที�มีความแตกต่างจากสายพนัธุ์องักฤษและแอฟริกาใต้  
นายแพทย์ทีโดรสกล่าววา่ ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ดงักล่าวจะสร้างปัญหาได้อย่างมาก ขณะที�ระบบสาธารณสุขทั�วโลกกําลงัเผชิญภาวะวิกฤตในขณะนี �  "หาก
ไวรัสมีการแพร่ระบาดมากขึ �น ก็จะมีโอกาสกลายพนัธุ์ได้มากขึ �น" นายแพทย์ทีโดรสกล่าว 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (12 ม.ค.) โดยดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงท้ายตลาด หลังจากที�แข็งค่าในระหว่างวนั อันเนื�องมาจากอัตราผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐที�ดีดตวัขึ �น ขณะที�นกัลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี � ซึ�งรวมถึงดชันีราคาผู้บริโภค (CPI)  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดั
ความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.41% แตะที� 90.0900 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบ
กบัเงินเยน ที�ระดบั 103.80 เยน จากระดบั 104.15 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.8868 ฟรังก์ จากระดบั 0.8894 ฟรังก์ นอกจากนี � 
ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2723 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2775 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบั
ดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2201 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2163 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3663 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3524 ดอลลาร์ 
ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งคา่ขึ �นสู่ระดบั 0.7769 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7708 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลง 105,000 ตําแหน่งในเดือนพ.ย.  สํานกังานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสํารวจการ
เปิดรับสมคัรงานและอตัราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบวา่ ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน ซึ�งเป็นมาตรวดัอปุสงค์ในตลาดแรงงานลดลง 105,000 
ตําแหน่ง สู่ระดบั 6.527 ล้านตําแหน่งในเดือนพ.ย. 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 60 จุด รับความหวังไบเดนออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (12 ม.ค.) โดยได้
ปัจจยับวกจากความหวงัที�วา่ รัฐบาลสหรัฐชดุใหม่ภายใต้การนําของนายโจ ไบเดน จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่ ซึ�งจะช่วยหนนุเศรษฐกิจให้
ฟื�นตวัขึ �นในปีนี � อย่างไรก็ดี ตลาดปรับตวัในกรอบแคบๆ เนื�องจากนกัลงทนุกงัวลว่า การพุ่งขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐจะส่งผลให้ภาวะเงิน
เฟ้อปรับตวัขึ �นด้วย ซึ�งอาจเป็นสาเหตทีุ�ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชะลอการซื �อสินทรัพย์  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,068.69 จุด 
เพิ�มขึ �น 60.00 จดุ หรือ +0.19% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,801.19 จดุ เพิ�มขึ �น 1.58 จดุ หรือ +0.04% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,072.43 จุด เพิ�มขึ �น 
36.00 จดุ หรือ +0.28% 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครังก่อน 

วนัจนัทร์ที� 11 ม.ค. ทั �งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Coming-of-Age Day   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.2%** -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.4%** -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -2.7 

วนัองัคารที� 12 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   95.9** 101.4 

 22.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1** 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 6.65M 

วนัพธุที� 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 2.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื �นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์     

วนัพฤหสับดีที� 14 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   783K 787K 

วนัศกุร์ที� 15 ม.ค. 00.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.1% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 
21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 08 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


