
  

                      ราคาปรับตัวขึ �นพยายามยืนเหนือแนวต้านที�  1,856 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ ประเมินว่า
ราคาทองคําจะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,818-1,800 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ แต่หากผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ประเมินแนวต้านถัดไปโซน 
1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

20 มกราคม 2564 

สรุป นายแอนโธนี บลิงเคน ว่าที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐ ประกาศยืนยนัว่าจะยงัคงใช้แนวทางที�แข็งกร้าวกบัจีนต่อไป นายบลิง
เคน  กล่าวด้วยว่า ในส่วนของจีนนั (น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า จีนเป็นภัยคุกคามที�ยิ�งใหญ่ที�สุดต่อสหรัฐในแง่ของผลประโยชน์ของเราและผลประโยชน์ของชาว
อเมริกัน สหรัฐจะสามารถเอาชนะจีนได้ท่ามกลางการแข่งขนัที�เพิ�มขึ (น ท่าทีดงักล่าวจะเพิ�มแรงกดดนัต่อความสมัพนัธ์ระหว่างสหรัฐและจีน จนสร้างแรงหนุน
ราคาทองคําให้ปรับตวัขึ (น นอกจากนี ( นกัลงทุนจบัตาพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที� 46 ของนายโจ ไบเดน ในวนัคืนนี ( เวลาประมาณ 
23.30 น. ตามเวลาไทย ซึ�งพิธีสาบานตนในครั (งนี (เกิดขึ (นทา่มกลางปัญหาทางการเมืองมากมาย โดยทางการสหรัฐกงัวลเรื�องความปลอดภยัเป็นพิเศษ ส่งผลให้
ภายในกรุงวอชิงตนัมีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัเป็นจํานวนมาก ความเสี�ยงดงักล่าวกระตุ้นแรงซื (อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเช่นกนั อย่างไรก็ตาม 
ประเมินวา่เมื�อราคาขึ (นทดสอบโซนแนวต้าน หากยงัไม่สามารถยืนเหนือโซนดงักล่าวได้อย่างมั�นคงอาจแบ่งทองคําออกขายบริเวณแนวต้าน 1,856 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ซึ�งนกัลงทนุสามารถรอเข้าซื (อคืนเมื�อราคามีการย่อตวั โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,818-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์เพื�อรอขายทํากําไรเมื�อราคาดีดตวัขึ (น 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

20/01/2564 16:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,839.80 1,856.72 16.92 0.92 

Spot Silver ($) 25.20 25.52 0.32 1.27 

เงนิบาท (฿/$) 29.97 29.98 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,250 26,350 100.00 0.38 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.90 56.31 0.41 0.73 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.48 90.40 -0.08 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2127  1.2124  -0.0003  -0.0200  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,818  1,800  1,782 

 1,856  1,877  1,896 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐมีผู้เสียชีวติจากโควดิทะลุ 4 แสนราย ตดิเชื �อกว่า 24 ล้านราย  ศนูย์วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลยัจอห์น 
ฮอปกินส์ รายงานว่า ณ เวลา 14.21 น.ของวนัอังคารตามเวลาสหรัฐ หรือ 02.21 น.ของวนัพุธตามเวลาไทย จํานวนผู้ติดเชื (อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ
เพิ�มขึ (นแตะระดบั 24.16 ล้านราย และจํานวนผู้ เสียชีวิตเพิ�มขึ (นเป็น 400,022 ราย  รัฐนิวยอร์กมีจํานวนผู้ เสียชีวิตมากที�สุด โดยอยู่ที� 41,350 ราย ตาม
ด้วยรัฐแคลิฟอร์เนีย 33,763 ราย รัฐเท็กซัส 32,729 ราย และรัฐฟลอริดา 24,274 ราย  ส่วนรัฐอื�นๆ ที�มีจํานวนผู้ เสียชีวิตเกิน 12,000 ราย ได้แก่ 
นิวเจอร์ซีย์ อิลลินอยส์ เพนซลิวาเนีย มิชิแกน แมสซาชเูซตส์ และจอร์เจีย    

• (+) ดอลลาร์ถูกกดดันอีกครั�งขณะความหวังแผนกระตุ้นหนุนความเชื�อมั�น   ดอลลาร์ถูกกดดนัเล็กน้อยในเอเชียในวนันี (และยูโรได้แรงหนนุ ขณะที�
นกัลงทนุได้แรงหนนุจากความยุ่งเหยิงทางการเมืองที�ลดลงในอิตาลี, ความเชื�อมั�นที�ดีขึ (นในเยอรมนี และความสนใจครั (งใหม่เกี�ยวกบัการใช้จ่ายเยียวยาโค
วดิ-19 ของสหรัฐ ขณะที�โลกจบัตาพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโจ ไบเดนในเวลาเที�ยงในวอชิงตนั (24.00 น.ตามเวลาไทย) 
เทรดเดอร์มุ่งความสนใจไปที�นโยบายของเขามากกว่าพิธีการ นางเจเน็ต เยลเลน ว่าที�รมว.คลงัเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบญัญัติ “ดําเนินการครั (งใหญ่” 
เกี�ยวกบัแผนเยียวยาโควิด-19 ในการแถลงของเธอ และกล่าวว่า เธอเชื�อในอตัราแลกเปลี�ยนที�ตดัสินโดยตลาด แต่ไม่ได้แสดงทศันะเกี�ยวกบัทิศทางของ
ดอลลาร์ ดชันีดอลลาร์ปรับลงจากระดบัสงูสดุรอบ 1 เดือนหลงัคํากล่าวของเธอและผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ�งเมื�อไม่นานมานี (พุ่งขึ (น
จากคาดการณ์การกู้ ยืม ร่วงลงเล็กน้อย ดชันีดอลลาร์ทรงตวัที� 90.379 ในวนันี ( ยูโรปรับขึ (นสูงถึง 1.2150 ดอลลาร์ หลงัจากที�ดีดตวัขึ (นต่อเนื�องจากเมื�อคืน
นี ( เมื�อยูโรดีดตวัจากแนวรับที�ประมาณ 1.2050 ดอลลาร์ หลังจากที�รัฐบาลอิตาลีรอดพ้นมติไม่ไว้วางใจและการสํารวจความเชื�อมั�นของนักลงทุนจาก
สถาบนั ZEW ที�ดีกวา่คาด   

• (+) IMF เผยการสนับสนุนจากรัฐช่วยพยุงบริษัทเยอรมัน 1 ใน 10 แห่งจากการปิดกิจการช่วงโควิด-19 ระบาด  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) พบวา่ การสนบัสนนุของรัฐบาลทําให้บริษัทเยอรมนัราว 1 ใน 10 แห่งคงอยู่ได้ มิฉะนั (นแล้ว บริษัทเหล่านั (นจะต้องปิดกิจการในช่วงการระบาดของ
โควิด-19 ในรายงานที�เมื�อวานนี (เปิดเผยระดบัความเสียหายทางเศรษฐกิจที�ถูกปิดบงัโดยความช่วยเหลือของรัฐ IMF ยงัเตือนว่า ทนัทีที�การสนับสนุน
สิ (นสุดลง การล้มละลายอาจทะยานขึ (น ซึ�งอาจจะทําให้ธนาคารเยอรมนัอ่อนแอลง  บทวิเคราะห์ระบุว่า ผลกระทบของโรคระบาดมีความรุนแรงที�สุด
สําหรับโรงแรมและร้านอาหาร ซึ�งเกือบ 1 ใน 3 ของเงินกู้ ที�ให้แก่ธุรกิจเหล่านั (นไม่สามารถชําระคืนโดยปราศจากแผนเยียวยาจากรัฐ  

• (+) เงินเฟ้ออังกฤษปรับขึ �นจากต้นทุนค่าเดินทางหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ในธ.ค. ข้อมลูอย่างเป็นทางการแสดงในวนันี (ว่า เงินเฟ้อขององักฤษ
ปรับตวัเร็วขึ (นในเดือนธ.ค. ขณะที�การผ่อนคลายมาตรการจํากดัการเดนิทางจากโควดิ-19 เป็นการชั�วคราว หนนุให้ค่าเดินทางทางอากาศและทางเรือปรับ
ขึ (น และการปรับตวัขึ (นของราคานํ (ามนัโลกทําให้เชื (อเพลิงมีราคาแพงขึ (น สํานกังานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับขึ (น 0.6% ในแง่
รายปี หลงัจากที�ปรับขึ (น 0.3% ในเดือนพ.ย. การสํารวจนกัเศรษฐศาสตร์บง่ชี (ถงึการปรับขึ (น 0.5% 

• (+) "คอนเต้" เดนิหน้าฟื�นฟูศก. หลังสภาอิตาลีมีมตไิว้วางใจให้นั� งนายกฯต่อ  สํานกัข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า นายกรัฐมนตรี จูเซปเป้ คอนเต้ ของ
อิตาลี ได้รับความไว้วางใจให้บริหารประเทศตอ่ไป หลงัสมาชิกวฒุสิภาของอิตาลีได้มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 156 ต่อ 140 เสียง สนบัสนนุให้นายกฯ
คอนเต้ บริหารประเทศตอ่ไป ในการประชมุของรัฐสภาอิตาลีเมื�อคืนที�ผ่านมาตามเวลาในประเทศอิตาลี ผู้ นําอิตาลี ได้กล่าวว่า เขาพร้อมที�จะปฎิบตัิหน้าที�
ต่อในทนัที โดยมุ่งไปที�การต่อสู้กบัวิกฤตสุขภาพ และฟื(นฟูเศรษฐกิจของประเทศที�ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ�งเขาพร้อมที�จะ
ทํางานทกุนาที เพื�อสร้างความมั�นใจให้กบัประชาชน และพร้อมให้คํามั�นวา่อิตาลีจะไม่มีความพ่ายแพ้เกิดขึ (นแม้แตน่าทีเดียว  

• (+) โมเดอร์นาเร่งตรวจสอบอาการแพ้ที�อาจเกิดจากการฉีดวัคซีนโควดิในแคลิฟอร์เนีย  บริษัทโมเดอร์นา อิงค์เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรายงานจาก
กระทรวงสาธารณสขุของรัฐแคลิฟอร์เนียวา่ ผู้ ที�เข้ารับการฉีดวคัซีนหลายรายจากศนูย์แหง่หนึ�งในซานดเิอโกได้เข้ารับการรักษาอาการแพ้ที�อาจเกิดขึ (นจาก
การฉีดวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 ของโมเดอร์นา  นกัระบาดวทิยาระบใุนแถลงการณ์วา่ "มีรายงานการพบผู้ ที�มีอาการแพ้จํานวนมากกว่าปกติจากวคัซีนล็อต
หนึ�งของโมเดอร์นาที�ศนูย์ฉีดวคัซีนแห่งหนึ�ง แต่พบผู้ ที�มีอาการแพ้จํานวนน้อยกว่า 10 รายที�แพทย์ต้องเฝ้าดอูาการมากกว่า 24 ชั�วโมง"  นกัระบาดวิทยา
ชั (นนําของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกแถลงการณ์เมื�อวนัอาทิตย์ที�ผ่านมาโดยแนะนําให้ยุติการฉีดวคัซีนล็อต 41L20A ไว้ก่อน เพื�อรอให้เจ้าหน้าที�ดําเนินการ
ตรวจสอบอาการแพ้ให้เสร็จสิ (น  โมเดอร์นาระบวุา่ บริษัทยงัไม่ได้รับรายงานถงึเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ที�เทียบเคียงได้จากศนูย์ฉีดวคัซีนอื�นๆ ซึ�งอาจได้รับ
วคัซีนล็อตเดียวกนัหรือล็อตอื�นๆ 

ที�มา : 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   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   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 

 
 

 


