
  

                      หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,818 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ อาจสร้างมุมมองว่าราคาทองคําพยายามทรงตัวและกลับขึ )น
ไปทดสอบแนวต้าน 1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ,งหากไม่ถูกแรงขายออกมา
ก่อน หรือ ขณะเดียวกันถ้าสามารถยืนเหนือแนวต้านแรกได้ ประเมินว่า
ราคาอาจปรับตัวขึ )นทดสอบแนวต้านถัดไปโซน 1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

14 มกราคม 2564 

สรุป ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้ประณามกลุ่มผู้ประท้วงที�บุกเข้าไปก่อความรุนแรงในอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื�อวนัที� 6 ม.ค. พร้อมเรียกร้องเรียกร้องให้กลุ่ม
ผู้สนบัสนนุของเขา อยู่ในทา่ทีที�สงบเรียบร้อย และส่งเสริมสนัตภิาพภายในประเทศ การเคลื�อนไหวของ ดงักล่าวเกิดขึ /นหลงัสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนเขา
พ้นจากตําแหน่ง แนวโน้มความรุนแรงจากเหตจุลาจลและในประท้วงที�ลดลง ส่งผลให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัถกูลดความน่าสนใจลงเช่นกนั อย่างไรก็
ตาม ราคาทองคําได้รับแรงหนนุพยุงไว้ หลงัจาก ดชันีหุ้นบลูชิพของจีนร่วงลง เมื�อจีนรายงานยอดผู้ติดเชื /อโควิด-19 เพิ�มขึ /นสูงสุดในรอบกว่า 10 เดือน บ่งชี /ถึง
ความเสี�ยงที�เพิ�มขึ /นก่อนเทศกาลตรุษจีนซึ�งเป็นวนัหยดุประจําชาตทีิ�สําคญั และจะมีประชาชนหลายร้อยล้านคนเดินทาง แนะนํานกัลงทนุหากราคาทองคํามีการ
ปรับตวัลดลงมา ไม่หลดุแนวรับและสามารถสร้างฐานได้ อาจเข้าซื /อเก็งกําไรระยะสั /น ทั /งนี / ประเมินแนวรับไว้ที� 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และหากราคาดีดตวัขึ /น
นกัลงทนุที�สะสมทองคําไว้อาจมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาโดยให้ดวู่าราคาจะผ่านแนวต้านบริเวณ 1,855 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หรือไม่ ถ้าสามารถผ่านไป
ได้ให้นกัลงทนุที�รับความเสี�ยงสงูได้แนะนําให้ถือตอ่ไป เพื�อไปขายทํากําไรที�แนวต้านถดัไปบริเวณ 1,874 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที, 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

14/01/2564 16:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,844.30 1,842.24 -2.06 -0.11 

Spot Silver ($) 25.21 25.20 -0.01 -0.04 

เงนิบาท (฿/$) 30.02 29.99 -0.04 -0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,200 -150.00 -0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.06 55.96 -0.10 -0.18 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.33 90.29 -0.04 -0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.2154  1.2152  -0.0002  -0.0200  

  ที,มา : Aspen 

ที,มา : Aspen 

 

 1,818  1,800  1,782 

 1,855  1,874  1,889 

 

 



 

 

• (+) สมาชิกคองเกรสสหรัฐหลายคนตดิโควดิ หลังรวมกลุ่มหลบม็อบบุกป่วนรัฐสภา  สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอย่างน้อย 3 คนมีผลตรวจเชื /อ
ไวรัสโควิด-19 เป็นบวก หลงัเกิดเหตกุลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารสภาคองเกรสเมื�อวนัที� 6 ม.ค.ที�ผ่านมา  นางบอนนี 
วตัสนั โคลแมน, นางพรามิลา จายาพาล และนายแบรด ชไนเดอร์ประกาศวา่ พวกเขามีผลตรวจเชื /อโควิด-19 เป็นบวก พร้อมกบักล่าวโทษบรรดาสมาชิก
สภาคองเกรสของพรรครีพับลิกันที�ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างการล็อกดาวน์อาคารรัฐสภาเป็นเวลาหลายชั�วโมง เมื�อกลุ่มผู้ สนับสนุนป
ธน.ทรัมป์บกุเข้าไปในอาคารรัฐสภา  สมาชิกสภาคองเกรสทั /ง 3 คนถูกพาตวัไปยงัสถานที�ปลอดภยัเช่นเดียวกบัสมาชิกสภาคนอื�นๆ เมื�อกลุ่มสนบัสนนุป
ธน.ทรัมป์บุกเข้าไปก่อเหตจุลาจลในอาคารรัฐสภา โดยรายงานระบุว่า ในระหว่างนั /น มีสมาชิกสภาคองเกรสจํานวนมากที�ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตามข้อกําหนด นอกจากนี / ประชาชนจํานวนมากที�อยู่ในกลุ่มม็อบบกุสภา ก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามยัเช่นกนั   

• (+) สหรัฐขาดดุลงบประมาณ 1.44 แสนล้านดอลลาร์ในธ.ค., ทําสถิติสูงสุดสําหรับเดือนธ.ค.  เมื�อวานนี /กระทรวงการคลงัสหรัฐระบุว่า รัฐบาล
สหรัฐขาดดลุงบประมาณ 1.44 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงเป็นประวตัิการณ์สําหรับเดือนธ.ค. จากรายจ่ายที�เพิ�มสูงขึ /นอย่างมากจาก
การใช้จ่ายเยียวยาโควดิ-19 และสวสัดกิารว่างงาน ขณะที�รายได้ปรับขึ /นเล็กน้อย กระทรวงการคลงัสหรัฐระบุว่า ยอดขาดดลุเดือนธ.ค.ดงักล่าวเทียบกบั
ยอดขาดดลุ 1.3 หมื�นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. ปี 2019 ก่อนที�การระบาดของโควิด-19 เริ�มขึ /นในสหรัฐ รายได้สําหรับเดือนธ.ค.ปรับขึ /น 3% จากปีก่อน
หน้า สู่ 3.46 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที�รายจ่ายปรับขึ /น 40% สู่ 4.9 แสนล้านดอลลาร์ 

• (-) รัฐบาลอังกฤษเตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนตลอด 24 ชม.   เมื�อวานนี /สถานีโทรทศัน์ Sky News รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษจะฉีด
วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 แก่ประชาชนโดยจะให้บริการตลอด 24 ชั�วโมงทกุวนั ข่าวดงักล่าวมีขึ /นหลงันายแมตต์ แฮนค็อก รัฐมนตรีสาธารณสุของักฤษระบุ
วา่ ทางการหวงัวา่จะฉีดวคัซีนแก่ประชาชนทกุกลุ่มที�ได้รับพิจารณาว่ามีความเสี�ยงมากที�สุดภายในวนัที� 15 ก.พ. ก่อนหน้านี /โฆษกของนายกรัฐมนตรีบอ
ริส จอห์นสนัขององักฤษระบวุา่ รัฐบาลพุ่งเป้าไปยงัการฉีดวคัซีนแก่ประชาชนโดยเร็วที�สดุเทา่ที�จะเป็นไปได้ 

• (-) "จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน" เผยผลฉีดวัคซีนโควิดโดสเดียวปลอดภัย-สร้างภูมิคุ้มกันได้  วารสารทางการแพทย์ New England Journal of 
Medicine ตีพิมพ์ผลการทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ซึ�งฉีดให้กับกลุ่มอาสาสมคัรทั /งวยัหนุ่มสาวและ
ผู้สงูอายใุนปริมาณเพียงหนึ�งโดส  โดยพบวา่มีความปลอดภยัและสามารรถกระตุ้นการสร้างภมูิคุ้มกนัในกลุ่มทดลองดงักล่าว  "ข้อมลูทดลองทางคลินิกใน
ระยะที� 1 และระยะที� 2 บง่ชี /วา่ การฉีดวคัซีนโดสเดียวสามารถสร้างแอนตบิอดีในระดบัคงที�ได้ ข้อมลูนี /ช่วยให้บริษัทมั�นใจว่าวคัซีนจะมีประสิทธิภาพสูงใน
การป้องกนัไวรัสโควิด-19" ดร.พอล สโตฟเฟลส์ หวัหน้านกัวิทยาศาสตร์ของ J&J เปิดเผยกบัสถานีโทรทศัน์ซีเอ็นบีซี  ทั /งนี / นกัวิทยาศาสตร์ของบริษัทได้
ทําการทดลอง ด้วยการสุ่มฉีดวคัซีนที�เรียกว่า Ad26.COV2.S และยาหลอกในปริมาณมากน้อยสลบักนัไปในกลุ่มวยัผู้ ใหญ่ที�แข็งแรง อายุ 18-55 ปี และ
ผู้สงูอาย ุ65 ปีขึ /นไป โดยอาสาสมคัรบางรายในช่วงอาย ุ18-55 ปี จะได้รับวคัซีน 2 โดส   ผลการทดลองพบว่า หลงัได้รับวคัซีนผ่านไป 28 วนั ร่างกายของ
อาสาสมคัรส่วนใหญ่สามารถผลิตแอนตบิอดีที�มีความเป็นกลาง ซึ�งนกัวจิยัเชื�อวา่มีบทบาทสําคญัในการช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายให้ปลอดภยัจากไวรัส
โควิด-19  ผลการทดลองยงัระบุว่า เมื�อผ่านไป 57 วนั อาสาสมคัรทกุรายจะมีแอนติบอดีดงักล่าวในร่างกาย ไม่ว่าจะได้รับวคัซีนกี�โดสหรืออายุเท่าใดก็
ตาม โดยในกลุ่ม 18-55 ปี จะมีระดบัแอนตบิอดีคงที�อย่างน้อย 71 วนั  สําหรับผลข้างเคียงของวคัซีนที�พบได้บอ่ยคือ มีอาการไข้ เหนื�อยล้า ปวดศีรษะและ
กล้ามเนื /อ และมีอาการเจ็บปวดบริเวณจดุที�ฉีด โดยอาการดงักล่าวจะพบน้อยลงในกลุ่มผู้สูงอายุที�ได้รับวคัซีนหนึ�งโดส รวมถึงผู้ ที�ได้รับวคัซีนในปริมาณที�
น้อยกวา่ 

• (-) ชาวอเมริกันกว่า 10 ล้านคนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสแรกแล้ว  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคสหรัฐ (CDC) ระบุว่า ชาวอเมริกนักว่า 10 ล้านคน
ได้รับวคัซีนป้องกนัโควิด-19 โดสแรก ณ เมื�อวานนี / ขณะที�การระบาดที�ดําเนินมาหนึ�งปีทะยานขึ /นอย่างต่อเนื�อง จํานวนผู้ ได้รับวคัซีนในสหรัฐอยู่ที� 10.2 
ล้านคนในช่วง 1 วนัหลงัจากที� CDC และคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐให้คําแนะนําใหม่แก่รัฐต่างๆของสหรัฐว่าผู้ ใดควรได้รับ
วคัซีนก่อน โดยก่อนหน้านี /กฎเกณฑ์อันเข้มงวดที�กําหนดให้เจ้าหน้าที�ด้านการดูแลสุขภาพอยู่ในลําดบัแรกในการรับวคัซีนทําให้การฉีดวคัซีนชะลอลง 
ขณะนี /ได้มีการเรียกร้องให้รัฐตา่งๆฉีดวคัซีนแก่บคุคลใดๆก็ตามที�อายเุกิน 65 ปีขึ /นไปด้วย  
  

    ที,มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 11 ม.ค. ทั /งวนั ญี�ปุ่ 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 ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -2.7 

วนัองัคารที� 12 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   95.9** 101.4 

 22.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1** 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 6.65M 

วนัพธุที� 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   2.5%** 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   -3.2M** -8.0M 

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

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   783K 787K 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื /นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 20.30น. 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 คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

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

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที� 08 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


