
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,833 1,818 1,800 

1,874 1,889 1,898 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 1.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ทั �งนี �  ราคาทองคําฟื�นตวัจากระดบัตํ�าสดุที�ลงไปทดสอบในระหว่างวนับริเวณ 1,831.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุน
จาก 2 ประเด็น  ได้แก่  (1.) การเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานที�พุ่งขึ �นเกินคาดสู่ระดบั 965,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว ซึ�งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่สปัดาห์ที�สิ �นสดุวนัที� 22 ส.ค. สะท้อนว่า
ตลาดแรงงานของสหรัฐยงัคงเปราะบาง  (2.) ถ้อยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที�ระบชุดัว่า  เฟดจะไมขึ่ �นอตัราดอกเบี �ยในเร็วๆนี �(no time soon) และยํ �าว่า
ยงัเร็วเกินไปที�จะหารือเกี�ยวกบัการลดวงเงินการเข้าซื �อพนัธบตัร(QE tapering) ในระยะเวลาอนัใกล้นี �  สถานการณ์ดงักล่าวกดดนัให้ดชันีดอลลาร์อ่อนค่าลงจนเป็นปัจจยัหนนุทองคํา  อยา่งไรก็ดี  
การปรับตัวขึ �นของราคาทองคํายงัอยู่ในกรอบจํากัด  เพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปียังคงเคลื�อนไหวเหนือ 1.10% ต่อเนื�องขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที�ชื�อว่า 
"American Rescue Plan"ซึ�งนายโจ ไบเดนว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยวานนี �  โดยมาตรการดงักล่าวมีวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์   ซึ�งเป็นปัจจัยกดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไม่ได้ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี �ย  นอกจากนี �  การปรับตวัขึ �นของราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดันเพิ�มจากกองทุน SPDR ที�ถือครองทองคําลดลง -10.21 ตันอีกด้วย  สําหรับวันนี �ติดตามการ
เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  ยอดค้าปลีก, ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index), ดชันีราคาผู้บริโภค (PPI), อตัราการใช้กําลงัการผลิต, การผลิตภาคอตุสาหกรรม, สต็อกสินค้า
คงคลงัภาคธุรกิจและคาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM  

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1857.34 1831.16 1844.30 1845.90 1.60 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,881.06 26.13 90.02 

MA 50 Days 1,861.24 24.92 91.00 

MA 200 Days 1,843.59 22.27 94.51 

RSI 9 Days 41.75 48.19 52.20 

RSI 14 Days 44.83 50.47 48.23 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,161.00 -10.21 

ishare 17,248.57 -54.91 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.7913 -0.2451 0.7038 

10 วนั 0.9739 -0.8818 0.7986 

20 วนั 0.9425 -0.5477 0.7244 

50 วนั 0.8280 0.0453 0.2786 

100 วนั 0.7127 -0.3786 -0.2452 

200 วนั 0.8963 0.2686 0.5993 

 

 

15 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 ยังมีลุ้นที�ราคาอาจไปทดสอบแนวต้านโซนที� 

1,864-1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคายืนไม่ได้อาจ

เกิดแรงขายทาํกาํไรระยะสั-นออกมา เมื�อราคาทองคําอ่อน

ตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,833-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคําทดสอบแนวต้านที� 1,864-1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้ายงัไม่สามารถผ่านได้ ซึ�งนัก
ลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรเนื�องจากช่วงที�ผ่านมาเมื�อราคาทองคํามีการปรับตัวขึ �น
ยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรับระยะสั �นอยู่ที� 
1,833-1,818 ประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 68.95 จุด วิตกข้อมูลแรงงานสหรัฐซบเซา  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (14 ม.ค.) หลงัจากสหรัฐเปิดเผย
ตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานเพิ�มขึ �นมากกว่าคาดในสปัดาห์ที�แล้ว ซึ�งบ่งชี �ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยงัคงอ่อนแอ โดยข้อมลูดงักล่าวได้บดบงัปัจจยับวก
จากการคาดการณ์ที�วา่ นายโจ ไบเดน วา่ที�ประธานาธิบดีสหรัฐ จะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่เพื�อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,991.52 จุด ลดลง 68.95 จุด หรือ -0.22% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,795.54 จุด ลดลง 
14.30 จดุ หรือ -0.38% ส่วนดชันี Nasdaq ปิดที� 13,112.64 จดุ ลดลง 16.31 จดุ หรือ -0.12% 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื�นขอสวัสดกิารว่างงานพุ่งเกินคาดในสัปดาห์ที�แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
พุ่งขึ �นสู่ระดบั 965,000 รายในสัปดาห์ที�แล้ว ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนับตั �งแต่สปัดาห์ที�สิ �นสุดวนัที� 22 ส.ค.2563 จากระดบั 784,000 รายที�มีการรายงานใน
สปัดาห์ก่อนหน้านี � หลังจากปรับตวัลง 3 สัปดาห์ติดต่อกัน  นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกจะเพิ�มขึ �นสู่
ระดบั 795,000 รายในสปัดาห์ที�แล้ว 

• (+) ซีอีโอ "โมเดอร์นา" เตือนโควิด-19 จะอยู่กับโลก "ตลอดไป"  นายสเตเฟน แบนเซล ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ กล่าว
เตือนว่า ไวรัสโควิด-19 จะอยู่กบัโลก "ตลอดไป"  "โควิด-19 จะไม่หายไปไหน และเราจะต้องอยู่กับไวรัสนี �ตลอดไป" นายแบนเซลกล่าวในการประชุมว่า
ด้วยสขุภาพซึ�งจดัขึ �นโดยเจพีมอร์แกน  นายแบนเซลเห็นพ้องกบัเจ้าหน้าที�และผู้ เชี�ยวชาญด้านสาธารณสุขที�ระบุว่า โควิด-19 จะกลายเป็นโรคเฉพาะถิ�น 
ซึ�งหมายความวา่ โควดิ-19 จะอยู่ในแหล่งชมุชนตา่งๆตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่ในระดบัตํ�ากว่าที�ปรากฎในขณะนี �  นายแบนเซลยงัระบุว่า เจ้าหน้าที�จะต้อง
จบัตาการกลายพนัธุ์ของโควดิ-19 เพื�อทําการผลิตวคัซีนในการตอ่สู้กบัไวรัสดงักล่าว 

• (+) ดอลล์อ่อน หลังสหรัฐเผยข้อมูลแรงงานซบเซา  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี � (14 ม.ค.) หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื�นขอสวสัดิการว่างงานเพิ�มขึ �นมากกว่าคาดในสัปดาห์ที�แล้ว ซึ�งบ่งชี �ว่า
ตลาดแรงงานสหรัฐยงัคงอ่อนแอ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.13% 
แตะที� 90.2400 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 103.79 เยน จากระดบั 103.88 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�
ระดบั 0.8877 ฟรังก์ จากระดบั 0.8879 ฟรังก์ นอกจากนี �ยงัอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2637 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2697 
ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2155 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2154 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 
1.3681 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3630 ดอลลาร์  

• (-) สหรัฐเผยดัชนีราคานําเข้าพุ่งขึ -นมากกว่าคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวนันี �ว่า ดชันีราคานําเข้าดีดตวัขึ �นมากกว่าคาดใน
เดือนธ.ค. โดยพุ่งขึ �น 0.9% เมื�อเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ�มขึ �น 0.2% ในเดือนพ.ย.  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่าดชันีราคานําเข้าเพิ�มขึ �น 0.7% 
ในเดือนธ.ค. 

• (-) โควิด-19 คร่าชีวิตชาวเยอรมันวันเดียวมากกว่า 1,200 ราย สูงเป็นประวัติการณ์  สถาบนัโรเบิร์ต คอช (RKI) ซึ�งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล
เยอรมนีในการควบคมุโรคตดิเชื �อ เปิดเผยวา่ ในช่วง 24 ชั�วโมงที�ผ่านมา พบผู้ เสียชีวิตจากการติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ในเยอรมนีจํานวน 1,244 ราย ซึ�งเป็น
ระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ริ�มมีการแพร่ระบาด  

• (+/-) ไบเดนประกาศมาตรการกระตุ้นศก.วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลล์ ช่วยครัวเรือน-ภาคธุรกิจรับมือโควิด  นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดี
สหรัฐ ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที�ชื�อวา่ "American Rescue Plan" ในวนัพฤหสับดี (14 ม.ค.) ตามเวลาสหรัฐ โดยมาตรการดงักล่าวมีวงเงิน 1.9 
ล้านล้านดอลลาร์ ซึ�งมีเป้าหมายที�จะช่วยเหลือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจให้สามารถรับมือกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  นายไบเดนได้ประกาศ
มาตรการ American Rescue Plan ในระหว่างการประชุมร่วมกบัทีมเศรษฐกิจที�เมืองวิลมิงตนั รัฐเดลาแวร์ โดยมาตรการดงักล่าวประกอบไปด้วย  ปรับ
ขึ �นค่าแรงขั �นตํ�าจากระดบั 7.25 ดอลลาร์/ชั�วโมงในปัจจุบนั สู่ระดบั 15 ดอลลาร์, เพิ�มวงเงินในการส่งเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกันเป็นคนละ 2,000 
ดอลลาร์ จากเดิมที�ได้คนละ 600 ดอลลาร์, เพิ�มวงเงินช่วยเหลือคนตกงานเป็น 400 ดอลลาร์/สปัดาห์ และให้ขยายโครงการช่วยเหลือไปจนถึงสิ �นเดือน
ก.ย., ให้เงินช่วยเหลือรัฐตา่งๆ และรัฐบาลท้องถิ�น จํานวน 3.50 แสนล้านดอลลาร์, ให้เงินช่วยเหลือโรงเรียนและสถาบนัการศกึษา จํานวน 1.70 แสนล้าน
ดอลลาร์, ให้เงินสนบัสนนุการตรวจหาเชื �อไวรัสโควิด-19 จํานวน 5 หมื�นล้านดอลลาร์, ให้เงินช่วยเหลือในโครงการวคัซีนแห่งชาติภายใต้ความร่วมมือกบั
รัฐและองค์กรตา่งๆ วงเงิน 2 หมื�นล้านดอลลาร์   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

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.   2.5%** 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   -3.2M** -8.0M 

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์  965K** 787K 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

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

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิต   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรม   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 

 
 

 

 

 


