
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,856 1,840 1,818 

1,881 1,896 1,914 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 1.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากในระหว่างวนัราคาทองคําได้รับแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  จนราคาทองคําขึ �นไปแตะระดบัสงูสดุใน
รอบ 2 สปัดาห์บริเวณ 1,875.01 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที.ราคาทองคําจะปรับตวัลดลงในเวลาต่อมาจากแรงขายทํากําไร  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดันเพิ.มจากการเปิดเผยเผย
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที.ดีเกินคาด  ไมว่่าจะเป็นตวัเลขผู้ ยื.นขอสวสัดิการว่างงานที.ครั �งแรกลดลงเกินคาดสู่ระดบั 900,000 ราย, ตวัเลขการเริ.มต้นสร้างบ้านและการอนญุาตก่อสร้างที.ออกมาดีเกิน
คาด  รวมถึงดชันีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดเฟียที.ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 26.5 สถานการณ์ดังกล่าวกดดันให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดับตํ.าสุดบริเวณ 1,858.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  
เนื.องจากในระยะนี �นกัลงทนุมองสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินดอลลาร์เป็นสําคญั  ดงันั �นเมื.อตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที.ดีเกินคาด บวกรวมกบัความหวงัเกี.ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �ง
ใหญ่ได้กระตุ้นความหวังเกี.ยวกับฟื�นตัวของเศรษฐกิจซึ.งบั.นทอนความต้องการสกุลเงินปลอดภัย  นักลงทุนจึงเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยออกมา และเข้าซื �อสกุลเงินเสี.ยงที.ให้
ผลตอบแทนสงูกว่า  ส่งผลให้วานนี �สกลุเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเป็นวนัที. 3 วนั จนเป็นปัจจยัหนนุให้ราคาทองคําลดช่วงติดลบลงในที.สดุ  ส่วนผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป(ECB)ถือว่าเป็นไป
ตามคาด คือ ECB คงอตัราดอกเบี �ยและวงเงินในการซื �อพนัธบตัรในการประชมุวานนี �  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี.ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ 
(PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการ  รวมถึงยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1875.01 1858.20 1869.50 1869.80 -1.50 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,849.61 25.34 90.38 

MA 50 Days 1,859.02 25.02 90.76 

MA 200 Days 1,847.12 22.51 94.28 

RSI 9 Days 50.27 51.30 45.09 

RSI 14 Days 49.53 51.57 45.30 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,174.13 0.00 

ishare 17,862.70 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9876 0.8098 0.6498 

10 วนั 0.9294 0.5779 0.3259 

20 วนั 0.9709 -0.6369 0.7788 

50 วนั 0.8671 0.1547 0.4655 

100 วนั 0.6300 -0.4525 -0.2768 

200 วนั 0.8757 0.1138 0.5251 

 

 

22 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากยังไม่สามารถผ่าน 1,875-1,881 ดอลลาร์

ต่อออนซ์ไปได้ อาจใช้วิธีการลดพอร์ตการลงทุนลง และ

สําหรับนักลงทุนที,เก็งกําไรฝั, งซื 1อให้รอการอ่อนตัวลงของ

ราคาบริเวณแนวรับ 1,856-1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาทองคํายงัไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,875-1,881 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ บ่งชี �ว่าการปรับตวัขึ �นต่ออยู่ใน
ระดบัจํากัด ทําให้อาจเกิดการอ่อนตวัลง โดยประเมินแนวรับบริเวณที. 1,856-1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หาก
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดงักลา่วได้ก็จะเห็นการดีดตวัขึ �นอีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสกุลเงินปลอดภัยรับความหวังสหรัฐกระตุ้นศก.  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื.อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที.
ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื.อคืนนี � (21 ม.ค.) โดยนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั เนื.องจากคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การ
นําของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะเร่งออกมาตรการเพื.อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หลงัจากตวัเลขผู้ ยื.นขอสวสัดิการว่างงานยงัคงอยู่ในระดบัที.
สูงมาก  ดชันีดอลลาร์ ซึ.งเป็นดชันีวดัความเคลื.อนไหวของดอลลาร์เมื.อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุล ลดลง 0.40% แตะที. 90.1200 เมื.อคืนนี �  ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าลงเมื.อเทียบกบัเงินเยน ที.ระดบั 103.51 เยน จากระดบั 103.53 เยน และอ่อนค่าเมื.อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที.ระดบั 0.8852 ฟรังก์ จากระดบั 
0.8898 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนคา่เมื.อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที.ระดบั 1.2628 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2643 ดอลลาร์แคนาดา  
ยูโรแข็งค่าเมื.อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที.ระดบั 1.2159 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2107 ดอลลาร์ ขณะที.เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.3725 ดอลลาร์ จาก
ระดบั 1.3645 ดอลลาร์  

• (+) บิตคอยน์ทรุดวันที, 2 ฉุดมาร์เก็ตแคปคริปโตวูบกว่า 1 แสนล้านดอลล์  บติคอยน์ทรุดตวัเป็นวนัที. 2 ในวนันี � หลงัจากที.นายโจ ไบเดน สาบานตน
รับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื.อวานนี � ส่งผลให้บิตคอยน์ดิ.งลงกว่า 10% ในช่วง 48 ชั.วโมง และฉุดให้มูลค่าตลาดของสกุลเงินคริปโตหายไปกว่า 1 
แสนล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 9.6 แสนล้านดอลลาร์ หลงัจากทะยานขึ �นเหนือระดบั 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี �   

• (+) ไฟเซอร์งานเข้า! ยุโรปเตรียมฟ้อง หลังผิดสัญญาส่งมอบวัคซีนโควิด  รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ 
ขณะที.บางประเทศ เช่น อิตาลี ขู่ดําเนินการทางกฎหมาย หลงัจากที.ทางบริษัทได้ลดการส่งมอบวคัซีนโควิด-19 ในขณะนี �  รัฐบาลโรมาเนียเปิดเผยว่า ไฟ
เซอร์ได้ลดการส่งมอบวคัซีน 50% ในสปัดาห์นี � ขณะที.จะค่อยๆเพิ.มจํานวนการส่งมอบในภายหลงั แต่การส่งมอบจะยงัไม่กลบัสู่ระดบัปกติ จนกว่าจะถึง
ปลายเดือนมี.ค.  โปแลนด์ก็ถูกลดการส่งมอบวคัซีนเหลือเพียง 50% เช่นกนั ส่วนสาธารณรัฐเชคก็เผชิญปัญหาขาดแคลนวคัซีนเช่นเดียวกัน จนส่งผล
กระทบตอ่โครงการฉีดวคัซีนเข็มที. 2 ให้แก่ประชาชน  ทางด้านเดนมาร์กระบวุา่ การที.ไฟเซอร์ลดการส่งมอบวคัซีน 50% ในสปัดาห์นี � จะทําให้เกิดการขาด
แคลนวคัซีน 10% ในไตรมาสแรก   

• (-) ดาวโจนส์ปิดลบเล็กน้อย,S&P500 ทํานิวไฮ รับความหวังสหรัฐเร่งกระตุ้นศก.  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยเมื.อคืนนี � (21 
ม.ค.) ขณะที.ดชันี S&P500 และ Nasdaq ยงัคงปิดทํานิวไฮ เนื.องจากนกัลงทนุคาดหวงัว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะเร่ง
ออกมาตรการเพื.อกระตุ้นเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน หลังจากตวัเลขผู้ ยื.นขอสวสัดิการว่างงานยังคงอยู่ในระดบัที.สูงมาก  ดชันีเฉลี.ยอุตสาหกรรมดาว
โจนส์ปิดที. 31,176.01 จดุ ลดลง 12.37 จดุ หรือ -0.04% ขณะที.ดชันี S&P500 ปิดที. 3,853.07 จุด เพิ.มขึ �น 1.22 จุด หรือ +0.03% ส่วนดชันี Nasdaq ปิด
ที. 13,530.91 จดุ เพิ.มขึ �น 73.67 จดุ หรือ +0.55% 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขเริ,มต้นสร้างบ้านสูงกว่าคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ตวัเลขการเริ.มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ �น 5.8% ในเดือน
ธ.ค. สู่ระดบั 1.669 ล้านยนิูต สงูกวา่ที.นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที.ระดบั 1.560 ล้านยนิูต จากระดบั 1.547 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. เมื.อเทียบรายปี ตวัเลขการ
เริ.มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ �น 5.2% ในเดือนธ.ค. 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื,นขอสวัสดิการว่างงานลดตํ,ากว่าคาดในสัปดาห์ที,แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื.นขอสวสัดิการว่างงานครั �ง
แรกลดลง 26,000 ราย สู่ระดบั 900,000 รายในสัปดาห์ที.แล้ว ตํ.ากว่าที.นักวิเคราะห์คาดการณ์ที.ระดบั 925,000 ราย จากระดบั 926,000 รายที.มีการ
รายงานในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (+/-) ECB มีมติคงดอกเบี 1ย,วงเงินซื 1อพันธบัตรในการประชุมวันนี 1  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอตัราดอกเบี �ยนโยบายและวงเงินในการซื �อ
พนัธบตัรในการประชุมวนันี � ขณะที. ECB ยังคงจบัตาเศรษฐกิจในภูมิภาคที.ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � ECB จดัการ
ประชมุนโยบายการเงินในวนันี � โดยที.ประชมุมีมตคิงอตัราดอกเบี �ยนโยบาย หรืออตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซ์ที.ระดบั 0% ซึ.งเป็นระดบัตํ.าสุดเป็นประวตัิการณ์ 
และคงอตัราดอกเบี �ยเงินฝากที.ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กบั ECB ที.ระดบั -0.50% ขณะที.คงอตัราดอกเบี �ยเงินกู้ ที.ระดบั 0.25%  ECB ระบุว่าจะยงัคงตรึง
อัตราดอกเบี �ยที.ระดับปัจจุบัน หรือตํ.ากว่าระดับดังกล่าว จนกว่าอัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ �นสู่เป้าหมายของ ECB ซึ.งระบุให้ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกิน 2%"  
นอกจากนี � ECB มีมตคิงวงเงินในการซื �อพนัธบตัรตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) ที.ระดบั 1.85 ล้านล้านยูโร โดย
จะซื �อพนัธบตัรตามโครงการดงักล่าวจนถงึเดือนมี.ค.2565 หรือจนกระทั.ง ECB พิจารณาว่าวิกฤตการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ผ่านพ้น
ไปแล้ว 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน

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   26.5** 11.1 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   900K** 965K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.71M** 1.64M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ.มสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.67M** 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 

 
 


