
  

                      ช่วงบ่ายราคาทองคําฟื�นตัวขึ �น หากสามารถยืนเหนือ
โซน 1,847 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทาํให้ราคาอาจทดสอบแนวต้านสําคัญ
โซน 1,866 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนว
ต้านดังกล่าวได้ อาจเกิดแรงขายทํากําไรออกมาและอาจทําให้ราคา
ปรับตัวลงทดสอบแนวรับที1โซน 1,818-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

11 มกราคม 2564 

สรุป คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) เปิดเผยว่า จีนพบผู้ติดเชื (อโควิด-19 ใหม่รายวนัที0มากที0สุดในรอบกว่า 5 เดือน ตวัเลขผู้ติดเชื (อเพิ0มความ
เสี0ยงที0ไวรัสโควดิ-19 จะแพร่ระบาดเพิ0มขึ (นในช่วงฤดหูนาว-ฤดใูบไม้ผลินี ( โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวนัตรุษจีน นอกจากนี ( นกัลงทนุติดตามความพยายามถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยนางเพโลซี ระบุว่า สภาผู้แทนราษฎรมีกําหนดลงมติในวนัจนัทร์หรือองัคารนี ( โดยเรียกร้องให้
รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ ใช้อํานาจตามบทบญัญัติแก้ไขเพิ0มเติมรัฐธรรมนญูที0 25 th Amendment เพื0อถอดถอน ปธน.ทรัมป์ หลงัเขายุยงปลุกปั0นให้กลุ่ม
ผู้สนบัสนนุของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐ ประเด็นดงักล่าวสร้างแรงซื (อเข้าพยุงราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม ช่วงก่อนหน้า
ราคาทองคําทิ (งตวัลงแรง ซึ0งทําให้แนวโน้มราคาทองคําในระยะสั (นเป็นลบ หากราคาทดสอบแนวต้าน 1,866 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ยงัไม่สามารถยืนได้ แนะนํา
เปิดสถานะขาย แตห่ากราคาผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป หรือตดัขาดทนุสถานะขายเพื0อควบคมุความเสี0ยง ทั (งนี ( ประเมินแนวรับโซน 1,818-1,800 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์  เนื0องจากตลาดทองคํายงัคงเคลื0อนไหวตามกระแสข่าวที0ชี (นําทศิทางราคา ประกอบกบั ราคามีการแกวง่ตวัผนัผวนอย่างมากในช่วงที0ผ่านมา 

ตารางที1 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

11/01/2564 15:35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,847.80 1,851.81 4.01 0.22 

Spot Silver ($) 25.42 25.14 -0.28 -1.10 

เงนิบาท (฿/$) 30.14 30.12 -0.03 -0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,450 26,450 0.00 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.99 55.46 -0.53 -0.95 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.20 90.30 0.10 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.2220  1.2192  -0.0028  -0.2300  

  ที1มา : Aspen 

ที1มา : Aspen 

 

 1,818  1,800  1,782 

 1,866  1,887  1,898 

 

 



 

 

• (+) เซี1ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 38.61 จุด วิตกข้อพิพาทจีน-สหรัฐ,ยอดโควิดในจีนพุ่ง  ดชันีเซี0ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี ( เนื0องจาก

นกัลงทนุยงัคงวติกกงัวลเกี0ยวกบัข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐ นอกจากนี ( ข่าวการพบผู้ติดเชื (อโควิด-19 ที0เพิ0มขึ (นในประเทศจีนยงัเป็นอีกปัจจยัที0กดดนั

ตลาด  สํานักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี0ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที0 3,531.50 จุด ลดลง 38.61 จุด หรือ -1.08%  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน 

(NHC) แถลงวนันี (วา่ ณ วนัอาทติย์ที0 10 ม.ค. จีนพบผู้ตดิเชื (อโควดิ-19 รายใหม่จํานวน 103 ราย โดยในจํานวนนี (เป็นการติดเชื (อในประเทศ 85 ราย ส่วนที0

เหลือเป็นผู้ติดเชื (อที0มาจากต่างประเทศ  NHC ระบุว่า ตวัเลขดงักล่าวนบัเป็นการพบผู้ติดเชื (อใหม่รายวนัที0มากที0สุดในรอบกว่า 5 เดือน ขณะที0จํานวนผู้

ตดิเชื (อในมณฑลเหอเป่ยยงัคงเพิ0มขึ (นอย่างตอ่เนื0อง 

• (+) แพทย์รัฐสภาสหรัฐเตือนสมาชิกคองเกรสอาจตดิโควิดช่วงม็อบบุกอาคารรัฐสภา  แพทย์ประจําอาคารรัฐสภาสหรัฐเตือนว่า สมาชิกสภาคอง

เกรสอาจสมัผสักบับคุคลที0มีเชื (อโควดิ-19 ในระหวา่งหลบซอ่นตวัในอาคารรัฐสภารวมกนัเป็นกลุ่ม เมื0อครั (งที0กลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ 

บกุเข้าอาคารรัฐสภาเพื0อขดัขวางการประกาศรับรองชยัชนะในการเลือกตั (งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน   ดร.ไบรอนั มอยนิฮาน ได้ออกมาเตือนเรื0อง

ดงักล่าวกบัสมาชิกสภาสหรัฐ พร้อมเรียกร้องให้เข้ารับการตรวจหาโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุชื0อผู้ ที0ติดเชื (อโควิด-19  ดร.มอยนิฮานระบุว่า เมื0อ

วนัพธุที0ผ่านมา สมาชิกสภาสหรัฐหลายคนต้องรวมตวักนัในห้องใหญ่ บางคนอยู่ในนั (นนานหลายชั0วโมง และบางคนอาจสมัผสักบัผู้ติดเชื (อโควิด-19  ทั (งนี ( 

สมาชิกสภาสหรัฐหลายสิบคนถูกพาตวัไปหลบในสถานที0ปลอดภยั หลังกลุ่มผู้สนบัสนนุปธน.ทรัมป์บุกเข้าอาคารรัฐสภา ทําลายสิ0งกีดขวางเพื0อบุกเข้า

ห้องโถงและสํานกังานและขโมยสิ0งของในอาคาร  รายงานระบุว่า สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที0สภาบางรายได้แสดงความไม่พอใจ หลงัมีวิดีโอของสมาชิก

พรรครีพบัลิกนัที0ไม่สวมใส่หน้ากากอนามยัในห้องในระหว่างหลบภยั  ลินดา ซานเชส ผู้แทนพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวกบัสถานีโทรทศัน์ 

MSNBC ในวนัพธุว่า เธอรู้สึกว่าถูกบงัคบัให้ไปยงัสถานที0ที0ไม่ค่อยปลอดภยั เนื0องจากสมาชิกพรรครีพบัลิกนับางรายปฏิเสธที0จะสวมใส่หน้ากากอนามยั

ตามที0บคุคลจากพรรคเดโมแครตร้องขอ  ทั (งนี ( มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน ผู้แทนพรรครีพบัลิกนัจากรัฐจอร์เจีย เป็นหนึ0งในสมาชิกพรรครีพบัลิกนัที0ไม่สวมใส่

หน้ากากอนามยั 

• (+/-)  บิตคอยน์ดิ1งลงกว่า 18% หลังแรงทะยานครั�งใหญ่  ราคาบิตคอยน์ร่วงลงกว่า 18% ในวนันี ( หลงัการทะยานขึ (นที0น่าประทบัใจของบิตคอยน์ใน

หลายสัปดาห์ก่อนหน้านี ( การทํากําไรเกิดขึ (นหลังจากที0บิตคอยน์แตะระดบัเหนือ 41,000 ดอลลาร์ ซึ0งเป็นระดบัสูงสุดตลอดกาลครั (งใหม่ที0ทําให้มลูค่า

ตลาดของคริปโตเคอร์เรนซีต่างๆอยู่เหนือ 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั (งแรก บิตคอยน์ดิ0งลง 18.72% สู่ 32,902.16 ดอลลาร์ ณ เวลา 14.15 น.ตามเวลา

ไทย  

• (+/-)  กูรูฟันธง ราคา ‘บิตคอยน์’ อยู่ในภาวะฟองสบู่ตัวแม่ เตือนระวังจบไม่สวย ไมเคิล ฮาร์ตเน็ต หวัหน้านักกลยุทธ์การลงทนุแห่ง Bank of 

America Securities ออกโรงแสดงความเหน็เตือนนกัลงทนุวา่ราคาที0พุ่งแรงของบิตคอยน์ในเวลานี (น่าจะเป็นอีกหนึ0งตวัอย่างของกระแสการเก็งกําไรของ

นกัลงทนุในตลาด และเป็นภาวะ ‘ฟองสบูต่วัแม่’ (The Mother of All Bubbles) ฮาร์ตเน็ตยงัได้ชี (ให้เห็นรายงานความเคลื0อนไหวของบิตคอยน์ในช่วง 2 ปี

ที0ผ่านมา ซึ0งเพิ0มขึ (นถึง 1,000% นบัตั (งแต่ต้นปี 2019 ถือเป็นความร้อนแรงมากกว่าสินทรัพย์ใดๆ ก็ตามที0ขยบัปรับตวัขาขึ (นในรอบหลายสิบปีที0ผ่านมา 

เช่น ราคาทองคําในยุคขาขึ (นช่วงปลายยุค 1970 ยงัสามารถทํากําไรโกยรายได้เพียง 400% เท่านั (น นอกจากนี (ผู้ เชี0ยวชาญรายนี (ยังได้หยิบยกเอากรณี

ความเคลื0อนไหวของตลาดหุ้นญี0ปุ่ นในช่วงปลายทศวรรษที0 1980 ตลาดหุ้นไทยในช่วงกลางทศวรรษที0 1990 วิกฤตดอตคอมในช่วงปลายทศวรรษที0 1990 

และราคาบ้านตกตํ0าในช่วงกลางทศวรรษที0 2000 ที0สถานการณ์ราคาหุ้นในตลาดตา่งปรับตวัพุ่งแรงเป็นเลข 3 หลกั ก่อนที0จะร่วงระนาวกราวรูด อย่างไรก็

ตาม ฮาร์ตเน็ตไม่ได้คาดการณ์วา่ราคาของบติคอยน์จะปรับลดเมื0อใด เพียงแตยํ่ (าวา่ราคาในระดบัเหนือความคาดของหมายของสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซี

ในห้วงเวลานี (เป็นอีกหนึ0งตวัอย่างสําคญัของพฤตกิรรมการลงทนุเพื0อเก็งกําไร 

   ที1มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที0 11 ม.ค. ทั (งวนั ญี0ปุ่ 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 ดชันีความเชื0อมั0นนกัลงทนุจาก Sentix   2.0 -2.7 

วนัองัคารที0 12 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   100.7 101.4 

 22.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื0อมั0นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    6.65M 

วนัพธุที0 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 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     

วนัพฤหสับดีที0 14 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   783K 787K 

วนัศกุร์ที0 15 ม.ค. 00.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื (นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

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

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 
21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื0อมั0นผู้บริโภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที0มีการประกาศออกมา 

*ที0มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที0 08 มกราคม 2021 ซึ0งอาจมีการเปลี0ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


