
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818 1,800 1,782 

1,856 1,877 1,896 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 2.81 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากแรงซื �อทองคํากายภาพของจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน  อีกทั �งยงัได้รับแรงหนุนจากการ
อ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  ท่ามกลางแรงขายดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั และเข้าซื �อสินทรัพย์เสี�ยง  ทั �งนี �  สินทรัพย์เสี�ยงอยา่งตลาดหุ้นสหรัฐได้รับแรงหนนุจากความหวงัว่าสภาคองเก
รสจะเร่งอนุมัติมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที�นําเสนอโดยนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ  นอกจากนี �ตลาดหุ้ นยังได้แรงหนุนเพิ�มจากการเปิดเผยผล
ประกอบการที�แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ โดยเฉพาะโกลด์แมน แซคส์อีกด้วย  ซึ�งการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยสําคัญที�หนุนให้ราคาทองคําฟื�นตัวขึ �นทําระดับสูงสุด
บริเวณ 1,845.25 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําไมส่ามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้  เนื�องจากการพุ่งขึ �นของตลาดหุ้นสหรัฐได้บั�นทอนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
เช่นกนั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -3.50 ตนัสู่ระดบั 1,174.13 ตนัจึงเป็นสกดัช่วงบวกของราคาทองคําเพิ�มเติม  ขณะที�วานนี �  นางเจเน็ต เยลเลน  แถลงต่อคณะกรรมาธิการด้าน
การเงินแห่งวฒิุสภาสหรัฐ ในระหว่างการประชมุเพื�อโหวตรับรอง (confirmation hearing) ว่าค่าเงินต้องเป็นไปตามกลไกตลาด  พร้อมกับสนับสนุนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดน  ซึ�งถือว่า
เป็นไปตามที�ตลาดประเมนิไว้จึงไมไ่ด้สร้างความผนัผวนให้แก่ราคาทองคําแต่อยา่งใด  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีตลาดที�อยูอ่าศยั โดย NAHB  พร้อมจบัตาสถานการณ์ทางการเมืองใน
สหรัฐรวมถึงถ้อยแถลงของนายโจ ไบเดน  ที�วนันี �จะมีพิธีสาบานตนเพื�อเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหมข่องสหรัฐอยา่งเป็นทางการ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1845.25 1833.32 1836.99 1839.80 2.81 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,849.92 25.40 90.36 

MA 50 Days 1,859.18 24.96 90.87 

MA 200 Days 1,845.32 22.41 94.38 

RSI 9 Days 43.44 47.86 51.98 

RSI 14 Days 45.03 49.27 49.55 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,174.13 -3.50 

ishare 17,841.03 +621.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9290 0.7208 0.8942 

10 วนั 0.9891 -0.7985 0.8963 

20 วนั 0.9640 -0.6038 0.8066 

50 วนั 0.8527 0.1127 0.3990 

100 วนั 0.6546 -0.4541 -0.2794 

200 วนั 0.8827 0.1598 0.5506 

 

 

20 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคํายังสามารถไม่สามารถยืน

เหนือโซน 1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการ

อ่อนตัวลงของราคาแต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับ

1,818-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ก็จะเหน็การดีดตัวขึ 0น 

 

 

ราคาทองคํามีการแกว่งตัวผันผวนในช่วงที�ผ่านมา แต่ระยะสั �นก็มีแรงดีดกลับและพยายามจะดีดตัวขึ �นไป
ทดสอบแนวต้านระดบั  1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือระดบัดงักล่าวได้อย่างมั�นคง อาจ
เกิดแรงขายแตห่ากยืน 1,818-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้จะเกิดแรงซื �อให้ทดสอบแนวต้านอีกครั �ง   
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสกุลเงนิปลอดภัยรับความหวังมาตรการกระตุ้นศก.  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (19 ม.ค.) เนื�องจากความหวงัในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐทําให้นักลงทนุลดการถือครอง
ดอลลาร์ซึ�งเป็นสกลุเงินที�ปลอดภยั และเข้าซื �อสินทรัพย์เสี�ยงที�ให้ผลตอบแทนสงูกวา่  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบ
กบัสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลง 0.26% สู่ระดบั 90.5100 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.8887 ฟรังก์ จากระดบั 
0.8907 ฟรังก์ และอ่อนคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2731 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2752 ดอลลาร์แคนาดา แต่หากเทียบกบัเงินเยน 
ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 103.87 เยน จากระดบั 103.68 เยน  ยูโรแข็งค่าเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2125 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2078 
ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที�ระดบั 1.3631 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3586 ดอลลาร์  

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 116.26 จุด ขานรับเยลเลนหนุนมาตรการกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื�อคืนนี � (19 ม.ค.) หลงัจาก
นางเจเน็ต เยลเลน วา่ที�รัฐมนตรีคลงัสหรัฐได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งอนมุตัมิาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ที�นําเสนอโดยนาย
โจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ พร้อมกบัเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสผลกัดนัให้มีการออกมาตรการกระตุ้นเพิ�มเติม นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรง
หนุนจากผลประกอบการที�แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ�งรวมถึงโกลด์แมน แซคส์  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,930.52 จุด 
เพิ�มขึ �น 116.26 จุด หรือ + 0.38% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,798.91 จุด เพิ�มขึ �น 30.66 จุด หรือ +0.81% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,197.18 จุด 
เพิ�มขึ �น 198.68 จดุ หรือ +1.53% 

• (-) เยอรมนีเล็งขยายเวลาล็อกดาวน์ถึงกลางเดือนหน้า หวั8นโควิดกลายพันธ์ุระบาดไม่หยุด  สํานักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า 
รัฐบาลเยอรมนีเตรียมขยายเวลาล็อกดาวน์ไปจนถงึวนัที� 14 ก.พ. จากเดิมที�จะสิ �นสุดวนัที� 31 ม.ค. เพื�อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ�งแม้จะ
พบยอดผู้ติดเชื �อรายใหม่ลดลง แต่ก็ยังมีความกงัวลว่าไวรัสกลายพนัธุ์จะยังคงระบาดไม่หยุดหากไม่ต่อเวลาล็อกดาวน์  นอกจากนี � เยอรมนียงัเตรียม
บงัคบัให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามยัขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วย   

• (-) "โกลด์แมน แซคส์" เผยกําไร,รายได้สูงเกินคาด เหตุธุรกิจการลงทุนแข็งแกร่ง  โกลด์แมน แซคส์ ธนาคารรายใหญ่อันดบัต้นๆ ของสหรัฐ 
เปิดเผยวา่ ทางธนาคารมีผลประกอบการในไตรมาส 4 สงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ โดยได้แรงหนนุจากธุรกิจเทรดหุ้นและวาณิชธนกิจซึ�งมีผล
ประกอบการแข็งแกร่งแม้เผชิญการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทั �งนี � โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า ธนาคารมีกําไร 12.08 ดอลลาร์/หุ้น สูงกว่าที�นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที�ระดบั 7.47 ดอลลาร์/หุ้น 

• (-) รมว.สาธารณสุขอังกฤษกักตัว หลังได้รับคําเตือนจากแอปติดตามโควิด  นายแมตต์ แฮนค็อก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขององักฤษ
ประกาศกกัตวัเอง หลงัได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชั�นตดิตามโควดิ-19 ของระบบบริการสขุภาพแหง่ชาตอิงักฤษ (NHS)  นายแฮนค็อกได้โพสต์วิดีโอ
ลงบนทวติเตอร์ โดยระบวุา่ "เมื�อวานนี � ผมได้รับการแจ้งเตือนจากแอปตดิตามโควดิของ NHS นั�นหมายความวา่ ผมจะต้องกกัตวัเองอยู่ที�บ้าน และไม่ออก
จากบ้านเลย จนถงึวนัอาทติย์" 

• (+/-) เยลเลนชี 0ค่าเงินต้องเป็นไปตามกลไกตลาด มองจีนเป็นคู่แข่งรายสําคัญ  นางเจเน็ต เยลเลน ว่าที�รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของสหรัฐ แถลงต่อ
คณะกรรมาธิการด้านการเงินของวฒุิสภาสหรัฐในวนันี �ว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื�นๆ ควรเป็นไปตามกลไกตลาด โดยสหรัฐควรจดัการกับ
ประเทศอื�นๆ ที�พยายามปั�นคา่เงินเพื�อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั เพราะการกระทําเช่นนี �เป็นเรื�องที�ยอมรับไม่ได้  นอกจากนี � นางเยลเลนยงัเปิดเผย
ด้วยว่า จีนเป็นคู่แข่งรายสําคญัที�สุดของสหรัฐ และได้เน้นยํ �าความตั �งใจของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนําของนายโจ ไบเดน ว่าที�ปธน.สหรัฐ ในการใช้
เครื�องมือตา่งๆ อย่างเตม็ที� เพื�อปราบปรามการกระทําที�ไม่เหมาะสมของจีน 

• (+/-) เยลเลนหนุนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดน เร่งสภาคองเกรสอนุมัติโดยเร็ว  นางเจเน็ต เยลเลน ว่าที�รัฐมนตรีคลังคนใหม่ของสหรัฐ ได้
เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนมุตัิมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึ�งนําเสนอโดยนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ เนื�องจาก
การฟื�นตวัของเศรษฐกิจเริ�มแผ่วลงจากการที�โรคโควดิ-19 ยงัระบาดไม่หยดุ  นางเยลเลน แถลงตอ่คณะกรรมการด้านการเงินของวฒุิสภาสหรัฐว่า "หากไม่
ดําเนินการเพิ�มเติมแล้ว เราจะเผชิญกบัการถดถอยที�นานกว่าและรุนแรงกว่า และเศรษฐกิจจะเสียหายในระยะยาว"  ว่าที�รมว.คลงัสหรัฐ ได้เรียกร้องให้
สภาคองเกรสคดิการใหญ่ โดยเธอมองวา่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที�วา่นี �จะให้ประโยชน์มากกวา่งบประมาณที�ต้องเสียไปเมื�อดใูนระยะยาว 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน

วนัจนัทร์ที� 18 ม.ค. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020  
 

6.5%** 4.9% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวร   2.9%** 2.6% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม   7.3%** 7.0% 

 ทั �งวนั  สหรัฐฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารที� 19 ม.ค. 17.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   58.3** 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   61.8** 55.0 

วนัพธุที� 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   -0.3% -0.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยั โดย NAHB   86 86 

วนัพฤหสับดีที� 21 ม.ค. ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ President-Elect Biden Speaks   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 19.45 น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธาน ECB : นางคริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   12.2 11.1 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   832K 965K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.60M 1.64M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.56M 1.55M 

วนัศกุร์ที� 22 ม.ค. 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   57.3 58.3 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   45.1 47.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   54.6 55.2 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   45.0 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.1 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   45.5 49.4 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   56.6 57.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   53.7 54.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.   6.55M 6.69M 

 
23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  

 

 -3.2M 

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

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 15 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


