
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,837 1,818 1,800 

1,875 1,896 1,914 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดทรงตวัแทบไมเ่ปลี�ยนแปลง  แม้ในระหว่างวนัราคาทองคําจะพุ่งขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,867.79 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื �อทองคําใน
ฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัจากความวิตกเกี�ยวกบัสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐในประเด็นไต้หวัน  รวมไปถึงเหตุปะทะระหว่างทหารจีนและอินเดียบริเวณชายแดนตามแนว
เทือกเขาหิมาลยั  ก่อนที�ราคาทองคําจะอ่อนตวัลงโดยได้รับแรงกดดนัจากแรงขายทํากําไร  ประกอบกบัสกลุเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ �นจากแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยั  ท่ามกลางความ
วิตกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีไบเดนส่อเค้าจะล่าช้า หลังสมาชิกสภาคองเกรสหลายรายทั �งจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตต่างออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ และตั �งข้อสงสยัถึงความจําเป็นของการออกมาตรการดงักล่าว  ขณะที�สกลุเงินยโูรยงัคงตกอยูภ่ายใต้แรงกดดนั  หลงัจากวานนี � Ifo เผยว่า ดชันีความเชื�อมั�นภาคธุรกิจของเยอรมนี
ร่วงลงเกินคาดสู่ระดบั 90.1 ในเดือนม.ค. แตะระดบัตํ�าสุดในรอบ 6 เดือน  นอกจากนี �  นักวิเคราะห์ของ Ifo ยงัออกมาเตือนอีกว่าความล่าช้าในการกระจายวัคซีน COVID-19 ได้เพิ�มความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ  ซึ�งการอ่อนค่าของสกลุเงินยโูรช่วยหนนุให้สกลุเงินดอลลาร์แข็งค่าเพิ�มจนกระตุ้นแรงขายในตลาดทองคํา  ส่งผลให้ราคาทองคําลดช่วงบวกลงมาปิดตลาดบริเวณ 1,855.50 
ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองไมเ่ปลี�ยนแปลง  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  อาทิ  ดัชนีราคาบ้าน โดย S&P/CS, ดัชนีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก 
Conference Board  และดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1867.79 1847.14 1855.32 1855.50 0.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,850.51 25.35 90.41 

MA 50 Days 1,857.80 25.05 90.68 

MA 200 Days 1,848.76 22.61 94.19 

RSI 9 Days 46.54 46.36 52.60 

RSI 14 Days 47.19 48.34 50.07 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,173.25 0.00 

ishare 17,926.28 +63.58 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9521 0.7727 -0.0404 

10 วนั 0.9454 0.0349 0.4512 

20 วนั 0.9771 -0.7814 0.7853 

50 วนั 0.8865 0.1988 0.5791 

100 วนั 0.6054 -0.4600 -0.2780 

200 วนั 0.8663 0.0765 0.4953 

 

 

26 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 รอการอ่อนตัวลงของราคาหากไม่หลุดบริเวณ
แนวรับ 1,845-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พิจารณาเข้าซื )อทาํ
กําไรระยะสั )นจากการแกว่งตัว หากราคาไม่สามารถยืน
เหนือบริเวณ 1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แนะนํา
ทยอยปิดสถานะซื )อทาํกาํไร 

 

ราคาพยายามสอบแนวต้านโซน 1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ ต้องระมดัระวังแรงขายทํากําไร
เนื�องจากช่วงที�ผ่านมาเมื�อราคาทองคํามีการปรับตัวขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมา อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่
หลดุโซนแนวรับระยะสั �นอยูท่ี� 1,845-1,837 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่เป็นการออ่นตวัลงเพื�อสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 
 



 

 

• (+) กองทัพจีน-อินเดียปะทะรอบใหม่บริเวณพื )นที5พพิาท  ทหารจีนและอินเดียปะทะกนับริเวณชายแดนตามแนวเทือกเขาหิมาลยัเป็นครั �งแรกในรอบ 
7 เดือน แม้ผู้บญัชาการทั �งสองฝ่ายกําลงัพยายามเจรจาเพื�อแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน โดยทหารของทั �งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บหลายรายจากการ
ปะทะกันครั �งนี � ซึ�งเกิดขึ �นบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของรัฐสิกขิม  กองทัพอินเดียยืนยันว่า มีการเผชิญหน้ากันเล็กน้อยเมื�อวันที� 20 ม.ค. โดย
เหตกุารณ์ดงักล่าวได้รับการแก้ไขโดยผู้บญัชาการในพื �นที�แล้ว 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 36.98 จุด กังวลแผนกระตุ้นศก.ล่าช้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี � (25 ม.ค.) เนื�องจากความกงัวลเกี�ยวกบั
ความล่าช้าในการออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ ขณะที�นกัลงทนุจบัตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และการประชุมนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสปัดาห์นี �  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,960.00 จุด ลดลง 36.98 จุด หรือ -0.12% ขณะที�ดชันี S&P 500 ปิดที� 
3,855.36 จดุ เพิ�มขึ �น 13.89 จดุ หรือ +0.36% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,635.99 จดุ เพิ�มขึ �น 92.93 จดุ หรือ +0.69% 

• (-) เฟดชิคาโกเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงกว่าคาดในเดือนธ.ค.  ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโก เปิดเผยว่า ดชันี Chicago Fed 
National Activity Index (CFNAI) ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 0.52 ในเดือนธ.ค. และสงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 0.10 จากระดบั 0.31 ในเดือนพ.ย. 

• (-) Ifo เตือนเศรษฐกิจเยอรมนีชะงักงันใน Q1/64 จากพิษโควิด  นายเคลาส์ โวห์ราเบ นกัวิเคราะห์ของ Ifo ซึ�งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจของเยอรมนี 
กล่าววา่ เศรษฐกิจเยอรมนีจะประสบภาวะชะงกังนัในไตรมาสแรก โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเพื�อสกดัการแพร่ระบาดรอบ 2 
ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ  "เศรษฐกิจเยอรมนีขาดความเชื�อมั�นในช่วงเริ�มต้นปีนี � ขณะที�ความล่าช้าในการกระจายวคัซีนโควิด-19 ได้เพิ�มความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ" นายโวห์ราเบกล่าว 

• (-) EU จี )แอสตร้าเซนเนก้าเร่งส่งวัคซีนโควดิ หลังบริษัทประกาศลดการส่งมอบ  สหภาพยุโรป (EU) เรียกร้องให้บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าเร่งการส่ง
มอบวคัซีนโควดิ-19 หลงัจากที�ทางบริษัทประกาศลดการส่งมอบแก่ EU เมื�อวนัศกุร์ที�ผ่านมา  "เราหวงัว่าทางบริษัทจะสามารถหาทางออกเพื�อเร่งการส่ง
มอบวคัซีน" โฆษกของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ�งเป็นองค์กรบริหารของ EU กล่าว  นอกจากนี � เจ้าหน้าที�ระบุว่า EU จะกําหนดให้บริษัทยาทําการ
ลงทะเบียนการส่งออกวคัซีนโควิด-19 เพื�อป้องกนัการนําโควต้าวคัซีนของ EU ไปส่งมอบให้แก่ประเทศอื�น  ทั �งนี � แอสตร้าเซนเนก้าแถลงเมื�อวนัศุกร์ว่า 
วคัซีนโควดิ-19 ที�ทางบริษัทพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด จะมีการส่งมอบไปยงั EU ตํ�ากว่าเป้าหมายจนถึงปลายเดือนมี.ค. อนัเนื�องจากปัญหา
ด้านการผลิต โดยคาดวา่จะมีการลดปริมาณการส่งมอบวคัซีนลง 60% เหลือเพียง 31 ล้านโดส 

• (-) ดอลล์แข็งค่า เหตุวติกแผนกระตุ้นศก.หนุนคําสั5 งซื )อสกุลเงินปลอดภัย  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (25 ม.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั ท่ามกลางความกงัวลเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจสหรัฐ และความล่าช้าในการฉีดวคัซีนโควดิ-19 ในสหรัฐ  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 
สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.17% แตะที� 90.3900 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.8881 ฟรังก์ จากระดบั 0.8860 ฟรังก์ 
และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2749 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2728 ดอลลาร์แคนาดา แต่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ดอลลาร์อ่อน
คา่ลงสู่ระดบั 103.79 เยน จากระดบั 103.83 เยน  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2139 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2166 ดอลลาร์ ขณะที�
เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที�ระดบั 1.3663 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3681 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7703 ดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดบั 0.7717 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐเตรียมยื5นญัตติถอดถอนทรัมป์เข้าสู่วุฒิสภาวันนี )  สภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐเตรียมยื�นญัตติถอดถอนอดีตประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์เข้าสู่การพิจารณาไตส่วนของวฒุสิภาในวนันี � ในข้อหายยุงปลกุปั�นให้กลุ่มผู้สนบัสนนุของเขาบกุเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื�อวนัที� 6 ม.ค. เพื�อ
ขดัขวางกระบวนการประกาศรับรองชยัชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั �งประธานาธิบดี  การยื�นญัตติดงักล่าวจะมีขึ �นในวนันี �เวลา 19.00 น.ตามเวลา
สหรัฐ หรือพรุ่งนี �เช้าเวลา 07.00 น.ตามเวลาไทย  ทั �งนี � วฒุิสภาจะเริ�มกระบวนการพิจารณาไต่สวนอดีตปธน.ทรัมป์ในวนัที� 9 ก.พ. เพื�อให้เวลาแก่เขาใน
การเตรียมตอ่สู้คดีถอดถอนดงักล่าว 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo  90.1** 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks  - - 

วนัองัคารที� 26 ม.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้าน โดย S&P/CS   8.3% 7.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board 
  88.9 88.6 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   22 19 

วนัพธุที� 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคของ GfK   -7.8 -7.3 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์     4.4M 

วนัพฤหสับดีที� 28 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั �งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์    900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค.   860K 841K 

วนัศกุร์ที� 29 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื �นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.2% -1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   -0.5% -0.4% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค. 
  58.3 59.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM 
  79.2 79.2 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM    3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 22 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


