
  

                      หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,840-1,856 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ ทําให้อาจเห็นการย่อตัวลง โดยให้จับตาโซน 
1,820 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะเห็น
การดีดตัวกลับของราคา แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนดังกล่าวได้จะเหน็
การอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,805-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

18 มกราคม 2564 

สรุป คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ แจ้งต่อซพัพลายเออร์ของบริษัท Huawei ซึ+งรวมถึงบริษัทผลิตชิพ Intel ว่าตดัสินใจเพิกถอน
ใบอนญุาต สําหรับการจําหน่ายสินค้าให้บริษัทดงักล่าวของจีนและประกาศปฏิเสธการขอใบอนญุาตใหม่เพิ+มเติม ส่งผลให้ความตงึเครียดทางการค้าระหว่าง
สหรัฐจีนเพิ+มขึ ;นจนกระตุ้นแรงซื ;อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นลั รายงานคาดการณ์ว่า นางเจเน็ต เยลเลน ว่า
ที+รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ จะยืนยนัพนัธสญัญาของสหรัฐตอ่คา่เงินที+อิงตามตลาด โดยเธอจะสร้างความชดัเจนในการแถลงยืนยนัต่อวฒุิสภาว่า สหรัฐไม่ต้องการให้
ดอลลาร์อ่อนค่าเพิ+มเติม เมื+อเธอแถลงต่อสภาในวนัที+ 19 ม.ค.นี ;ร่วมทั ;ง ก่อนหน้านี ;เธอได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐ เร่งออกมาตรการหนนุเศรษฐกิจ แนวโน้ม
ดงักล่าวกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่ขึ ;น ซึ+งจะกลบัมาสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคํา ทั ;งนี ; หากราคาทองคําปรับตวัขึ ;นให้หาจงัหวะขายทํากําไรหากราคาไม่ผ่าน
แนวต้านโซน 1,840-1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ เมื+อราคาย่อตวัลงมาหากไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,805-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้เข้าซื ;อคืนเพื+อทํากําไร 
ทั ;งนี ; ปริมาณการซื ;อขายอาจเบาบางลงเนื+องจากตลาดสหรัฐปิดทําการ เนื+องในวนั Martin Luther King Day 

ตารางที2 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

18/01/2564 15:42 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,827.64 1,834.79 7.15 0.39 

Spot Silver ($) 24.76 24.97 0.21 0.85 

เงนิบาท (฿/$) 30.09 30.11 0.02 0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,100 26,200 100.00 0.38 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.10 54.67 -0.43 -0.78 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.77 90.86 0.08 0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2078  1.2074  -0.0004  -0.0300  

  ที2มา : Aspen 

ที2มา : Aspen 

 

 1,800  1,782  1,765 

 1,840  1,856  1,877 

 

 



 

 

• (+) 4 ปี ‘ทรัมป์’ ทาํหนี @สหรัฐฯ พุ่งถงึ 7 ล้านล้านดอลลาร์ คาดยุค ‘ไบเดน’ ระดับหนี @สาธารณะยังเพิ2มต่อเนื2อง สถานีโทรทศัน์ CNN รายงานว่า 
ระดับหนี ;สาธารณะของสหรัฐฯ ในช่วง 4 ปีภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ ;นจนทุบสถิติสูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ที+ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 210 ล้านล้านบาท) ซึ+งแม้วา่ทรัมป์จะหมดวาระไม่ได้ไปต่อ แต่ระดบัหนี ;สาธารณะของสหรัฐฯ กลบัยงัคงมี
แนวโน้มปรับตวัเพิ+มสงูขึ ;นตอ่ไป ภายใต้ว่าที+ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที+จะมารับหน้าที+กุมบงัเหียน บริหารจดัการประเทศ และฟื;นเศรษฐกิจที+ได้รับความ
เสียหายจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั ;งนี ;ต้องเข้าใจก่อนว่าหลายรัฐบาลสหรัฐฯ ที+ผ่านมา หากต้องเผชิญกบัปริมาณหนี ;สาธารณะมหาศาล
และการขาดดลุบญัชีมโหฬาร รัฐบาลในช่วงเวลานั ;นมกัจะเลือกนโยบายรัดเข็มขดั ตดัลดค่าใช้จ่าย สร้างวินยัทางการคลงัเพื+อไม่ให้ ‘หนี ;’ ขยายตวัเพิ+มขึ ;น 
กระนั ;นทา่มกลางวกิฤตเศรษฐกิจที+ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทําให้รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่มีทางเลือกอื+นนอกจากกดัฟันใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจแบบจดัเตม็ตอ่ไป โดยหลายฝ่ายคาดการณ์วา่ วา่ที+ประธานาธิบดี โจ ไบเดน มีแนวโน้มที+จะออกมาตรการเยียวยาและฟื;นฟูเศรษฐกิจอีก 
2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์นี ; หลังจากที+เพิ+งออกแพ็กเกจเยียวยามูลค่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเมื+อเดือนที+แล้ว โดยมาตรการกระตุ้น
ระลอกใหม่จะครอบคลมุถงึการแจกเงินให้ชาวอเมริกนัรายละ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ และการปรับนโยบายประกนัสําหรับผู้ตกงาน ทั ;งนี ;ยิ+งการที+พรรคเดโม
แครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภาก็ยิ+งทําให้การออกมาตรการเป็นไปได้อย่างราบรื+นมากขึ ;น ซึ+งหมายความว่า ปริมาณหนี ;
สาธารณะก็จะสงูขึ ;นตามไปด้วย  

• (+) ผลศกึษาชี @การรักษาโควดิ-19 ด้วยพลาสมาที2"ทรัมป์"ชื2นชมไม่มีประโยชน์ การศกึษาครั ;งใหญ่ในระดบัประเทศในองักฤษเพื+อตรวจสอบการใช้
พลาสมาเพื+อรักษาโควิด-19 สิ ;นสุดลง หลังพบว่าการรักษาดงักล่าวที+ได้รับการชื+นชมจากประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ไม่ได้ผล  การวิจยัของ
มหาวิทยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ดเป็นส่วนหนึ+งของการทดลองทางการแพทย์ที+ชื+อว่า Recovery ซึ+งตรวจสอบการรักษาโควิด-19 ด้วยวิธีการต่างๆ การศกึษาที+
สิ ;นสดุลงดงักล่าวเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการรักษาที+ใช้พลาสมาจากผู้ ที+หายจากโควิด-19 คณะกรรมการสงัเกตการณ์ระบุว่า ไม่มีประโยชน์
ในการดําเนินการตอ่ไป  

• (+) สหรัฐฯ จ่อเพิกถอนใบอนุญาตทําธุรกิจกับหัวเว่ยของบริษัทภายในประเทศ  สํานกัข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี
โดนลัด์ ทรัมป์ ได้แจ้งตอ่บริษัทที+เป็นซพัพลายเออร์ของหวัเวย่ในสหรัฐฯซึ+งร่วมถงึ Intel ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของประเทศ ว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เตรียม
ที+เพิกถอนใบอนญุาตในการทําธุรกิจกบัหวัเวย่ และจะไม่มีการอนมุตัใิบอนญุาตเพิ+มเติมในอนาคต จากการเพิกถอนใบอนญุาตของบริษัทคู่ค้าของหวัเว่ย
ในครั ;งนี ;นับเป็นความพยายามครั ;งสุดท้ายของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ เพื+อเป็นการกดดนัจีน ก่อนที+ตวัเขาจะลงจากตําแหน่งอย่างเป็น
ทางการในวนัที+ 20 ม.ค.นี ; ซึ+งก่อนหน้านี ;กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯได้ประกาศขึ ;นบญัชีดํา Xiaomi อีกหนึ+งผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีนเมื+อวนัศกุร์ที+
ผ่านมาโดยบริษัทที+ได้รับการแจ้งเตือนจะมีเวลา 20 วนัเพื+อชี ;แจงกบักระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ และมีเวลา 45 วนัสําหรับการยื+นเรื+องอุทธรณ์เพื+อคดัค้าน
การเพิกถอนใบอนญุาตในครั ;งนี ; ทั ;งนี ;สหรัฐฯได้ขึ ;นบญัชีดํา และมีคําสั+งห้ามให้บริษัทในสหรัฐฯทําธุรกิจกบัหวัเว่ย มาตั ;งแต่เดือน พ.ค.2562 โดยให้เหตผุล
ในเรื+องของความมั+นคง และอ้างว่าหวัเว่ยมีความเกี+ยวข้องกบักองทพัประชาชนจีน ซึ+งจากเหตกุารณ์ดงักล่าวได้ทําความสัมพนัธ์ของทั ;งสองประเทศตึง
เครียดมากที+สดุในรอบ 10 ปี 

• (-) "เจเน็ต เยลเลน"ว่าที2รมว.คลังสหรัฐเตรียมแถลงสหรัฐไม่ต้องการให้ดอลลาร์อ่อนค่าเพิ2มเติม  หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า 
คาดวา่นางเจเน็ต เยลเลน ผู้ ที+นายโจ ไบเดน วา่ที+ประธานาธิบดีสหรัฐเลือกให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัสหรัฐ จะยืนยนัพนัธสญัญาของสหรัฐต่อค่าเงินที+
อิงตามตลาดเมื+อเธอแถลงตอ่สภาในวนัองัคารตามเวลาท้องถิ+น แหล่งข่าวเจ้าหน้าที+คณะทํางานถ่ายโอนอํานาจของนายไบเดระบุว่า นางเยลเลนจะสร้าง
ความชดัเจนในการแถลงยืนยนัตอ่วฒุสิภาวา่ สหรัฐไม่ต้องการให้ดอลลาร์อ่อนค่าเพิ+มเติม รายงานระบุว่า หากนางเยลเลนได้รับคําถามเกี+ยวกบันโยบาย
ดอลลาร์ของคณะบริหารชุดต่อไป เธอจะระบุว่า "ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื+นๆควรกําหนดโดยตลาด ตลาดปรับตวัเพื+อให้สอดคล้องกับการ
เปลี+ยนแปลงทาง 

• (-) เซี2ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 29.85 จุด ขานรับ GDP สดใส  ดชันีเซี+ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวนันี ; หลงัจากสํานกังานสถิติแห่งชาติจีน 
(NBS) รายงานในวนันี ;ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน ขยายตวั 2.3% ในปี 2563 ซึ+งสอดคล้องกับที+นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  
สํานกัข่าวซนิหวัรายงานวา่ ดชันีเซี+ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที+ 3,596.22 จดุ เพิ+มขึ ;น 29.85 จดุ หรือ +0.84%   

ที2มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

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   54.1 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื+อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   55.1 55.0 

วนัพธุที+ 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

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

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที+อยู่อาศยั โดย NAHB   86 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+มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที+ 08 มกราคม 2021 ซึ+งอาจมีการเปลี+ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


