
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,856 1,840 1,818 

1,881 1,896 1,914 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตัวเพิ�มขึ �น 31.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ขณะที�ระหว่างวันราคาทองคําเหวี�ยงตัวรุนแรงทั �งขึ �นและลง  โดยปรับตัวขึ �นก่อนในช่วงเช้าจากการอ่อนค่าของสกุลเงิน
ดอลลาร์  รวมถึงแรงซื �อทางเทคนิคหลงัราคาทองคําผ่านเส้นค่าเฉลี�ย 200 วนัจน  ก่อนที�ราคาทองคําจะทิ �งตวัลงแรงในเวลาต่อมา  เนื�องจากดชันีดอลลาร์ฟื�นตวัจากระดบัตํ�าสดุที�ลงไปทดสอบใน
ระหว่างวนั  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ�มจากการปรับตวัสงูขึ �นของสินทรัพย์เสี�ยงอยา่งตลาดหุ้นสหรัฐ  ซึ�งกระตุ้นแรงขายทํากําไรทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย  นั�นทําให้
ราคาทองคําดิ�งลงกว่า 25 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงทดสอบระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,832.88 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  แรงซื �อ Buy the dip ในตลาดทองคําอยู่ในระดับแข็งแกร่ง  ประกอบกับนัก
ลงทนุบางส่วนเริ�มกลบัเข้าซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ช่วยป้องกนัความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงิน  จากการคาดการณ์ว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่ของ
สหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีไบเดน  จะส่งผลให้สหรัฐเผชิญกับ “ภาวะการขาดดุลแฝด” หรือ การการขาดดุลการคลังพร้อมๆไปกับการขาดดุลบญัชีเดินสะพัด  ซึ�งเป็นปัจจัยกดดัน
ดอลลาร์ในระยะยาว  ขณะที�เมด็เงินที�เพิ�มขึ �นในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคตอีกด้วย  นั�นทําให้ราคาทองคําพุ่งขึ �นอย่างรวดเร็วจากระดับตํ�าสุดสู่ระดับสูงสุดบริเวณ 
1,871.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนเกลง  สําหรับวนันี �ติดตามผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป(ECB)และธนาคารกลางญี�ปุ่ น(BOJ) รวมถึงการเปิดเผยผล
สํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงาน, การอนญุาตก่อสร้าง และข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1871.76 1832.88 1839.80 1871.30 31.50 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,847.83 25.30 90.42 

MA 50 Days 1,859.49 25.00 90.82 

MA 200 Days 1,846.20 22.46 94.33 

RSI 9 Days 52.24 51.87 50.65 

RSI 14 Days 50.71 51.88 48.78 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,174.13 0.00 

ishare 17,862.70 +21.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9388 0.6379 0.2727 

10 วนั 0.9777 -0.5114 0.6691 

20 วนั 0.9687 -0.6112 0.7776 

50 วนั 0.8569 0.1296 0.4239 

100 วนั 0.6409 -0.4533 -0.2783 

200 วนั 0.8795 0.1371 0.5389 

 

 

21 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 พิจารณาโซน 1,856-1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในการเปิดสถานะซื "อ ขณะที&การปิดสถานะซื "อเพื&อทาํกําไร
อจรอการปรับตัวขึ "นเข้าใกล้แนวต้านโซน 1,881 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ การแกว่งตัวของราคาอยู่ในระดับสูงควรลงทุนด้วย
ความระมัดระวัง 

 

ราคาทองคํามีการปรับตวัขึ �น แต่ระยะสั �นเมื�อราคาพยายามดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,881 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ หากยังไม่สามารถยืนเหนือระดบัโซนดังกล่าวได้อย่างมั�นคง อาจจะเกิดแรงขายกดดันให้ราคาลงมา
เพื�อสะสมแรงซื �อในโซน 1,856-1,840 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนจากแรงขายสกุลเงินปลอดภัย หลังไบเดนรับตําแหน่งปธน.สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อ
ขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (20 ม.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าเทขายดอลลาร์ซึ�งเป็นสกลุเงินปลอดภยั และหนัไปลงทนุในสินทรัพย์เสี�ยงที�
ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ท่ามกลางความหวงัเกี�ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่ของสหรัฐ หลังจากที�นายโจ ไบเดน สาบานตนเข้ารับ
ตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.03% 
แตะที� 90.4800 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัเงินเยนที�ระดบั 103.53 เยน จากระดบั 103.87 เยน และอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์
แคนาดา ที�ระดบั 1.2643 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2731 ดอลลาร์แคนาดา แตเ่มื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ดอลลาร์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 0.8898 ฟรังก์ จาก
ระดบั 0.8887 ฟรังก์  เงินปอนด์แข็งคา่เมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.3645 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3631 ดอลลาร์ ขณะที�ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็ง
คา่ขึ �นแตะที�ระดบั 0.7744 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7694 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนยโูรอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 1.2107 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2125 ดอลลาร์ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 257.86 จุด รับไบเดนนั& งปธน.สหรัฐอย่างเป็นทางการ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นทํานิวไฮเมื�อคืนนี � (20 ม.ค.) 
หลงัจากนายโจ ไบเดน เข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที� 46 อย่างเป็นทางการ ซึ�งทําให้นกัลงทนุมีความหวงัว่าคณะรัฐบาลชุดใหม่
จะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อช่วยเหลือประชาชนที�ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี � ตลาดยงัได้แรงหนนุจาก
การพุ่งขึ �นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการสื�อสาร นําโดยหุ้นเน็ตฟลิกซ์ที�ทะยานขึ �นเกือบ 17% หลงับริษัทเปิดเผยจํานวนผู้ ใช้บริการที�สูงกว่าคาดในไตรมาส 
4/2563  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,188.38 จุด เพิ�มขึ �น 257.86 จุด หรือ +0.83% ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดที� 3,851.85 จุด เพิ�มขึ �น 52.94 
จดุ หรือ +1.39% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,457.25 จดุ เพิ�มขึ �น 260.07 จดุ หรือ +1.97% 

• (-) อังกฤษเสียชีวติจากโควิดสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 1,800 รายภายในวันเดียว  กระทรวงสาธารณสุของักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั�วโมงที�ผ่าน
มา พบผู้ เสียชีวติจากการตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19 รายใหม่จํานวนมากถงึ 1,820 ราย ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาด ส่งผล
ให้ยอดรวมผู้ เสียชีวติพุ่งสู่ระดบั 93,290 ราย 

• (-) ไฟเซอร์ออกรายงานยันวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโควดิสายพันธ์ุอังกฤษ  ผลการศกึษาของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์และไบโอเอ็นเทค ระบุว่า 
วคัซีนต้านโควิด-19 ซึ�งบริษัททั �งสองพฒันาร่วมกนั มีประสิทธิภาพในการป้องกนัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ที�พบในองักฤษ  ทั �งนี � ไวรัสดงักล่าวมีการตรวจ
พบในองักฤษเป็นครั �งแรกในเดือนก.ย.ปีที�แล้ว โดยไวรัสนี �มีสายพนัธุ์ B.1.1.7. และสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพนัธุ์เดิมถึง 70%  รายงานของ
ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ระบุว่า ผลการทดลองพบว่าวคัซีนของบริษัทมีคณุสมบตัิในการสร้างภูมิต้านทานไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.1.7. และสายพนัธุ์
ดั �งเดมิ โดยไม่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญั 

• (-) มอร์แกน สแตนลีย์เผยกําไร,รายได้สูงกว่าคาดในไตรมาส 4/63  มอร์แกน สแตนลีย์เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีกําไรและรายได้ในไตรมาส 4/2563 
สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้  ทั �งนี � มอร์แกน สแตยลีย์ระบวุา่ ธนาคารมีกําไรที�ระดบั 1.81 ดอลลาร์/หุ้น สูงกว่าที�นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.27 
ดอลลาร์/หุ้น  ขณะเดียวกนั ธนาคารมีรายได้ 1.364 หมื�นล้านดอลลาร์ สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.154 หมื�นล้านดอลลาร์ 

• (-) เน็ตฟลิกซ์เผยรายได้,จาํนวนผู้ใช้บริการสูงกว่าคาดในไตรมาส 4/63  บริษัทเน็ตฟลิกซ์เปิดเผยกําไรในไตรมาส 4/2563 ตํ�ากว่าตวัเลขคาดการณ์
ของนกัวิเคราะห์ แต่รายได้และจํานวนผู้ ใช้บริการสูงกว่าคาด  ทั �งนี � เน็ตฟลิกซ์เปิดเผยว่า บริษัทมีกําไรที�ระดบั 1.19 ดอลลาร์/หุ้น ตํ�ากว่าที�นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที�ระดบั 1.39 ดอลลาร์/หุ้น  อย่างไรก็ดี บริษัทมีรายได้ 6.64 พนัล้านดอลลาร์ สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 6.62 พนัล้านดอลลาร์ 

• (+/-) "ไบเดน" เรียกร้องความเป็นเอกภาพในสหรัฐ หลังทาํพธีิสาบานตน  นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ เรียกร้องความเป็นเอกภาพในสหรัฐ 
ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั �งแรกของเขาต่อชาวอเมริกัน หลังทําพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการ  "หากไม่มีเอกภาพ ก็จะไม่มี
สนัตภิาพ มีแตค่วามขมขื�นและเกรี �ยวกราด ไม่มีความคืบหน้า มีแตค่วามก้าวร้าว ไม่มีชาติ มีแต่รัฐที�มีแต่ความโกลาหล" นายไบเดนกล่าว  "เราจะต้องยุติ
สงครามที�ป่าเถื�อนที�ทําให้พรรครีพบัลิกนัเป็นศตัรูกบัเดโมแครต ชนบทต่อสู้กบัเมือง ฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อสู้กบัฝ่ายเสรีนิยม เราสามารถทําได้ ถ้าเรายอม
เปิดกว้างต่อจิตวิญญาณของเรา แทนที�จะปิดกั �นหวัใจ ถ้าเราแสดงความอดกลั �น ถ้าเรายินยอมที�จะเอาใจใส่ต่อผู้ อื�น นี�เป็นช่วงเวลาแห่งประวตัิศาสตร์ 
แหง่วกิฤตการณ์และความท้าทาย และเอกภาพคือแนวทางของเรา โดยเราจะเผชิญช่วงเวลานี �ในฐานะสหรัฐอเมริกา" 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั"งก่อน

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.   0.8%** 0.2% 

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

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยั โดย NAHB   83** 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 

 
 


