
  

                      หากราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,881 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดย
ประเมินแนวรับบริเวณที*  1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน
เหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตัวขึ /น โดยมีโอกาสที*จะ
ราคาทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,881-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

21 มกราคม 2564 

สรุป แรงทะยานขึ �นของบติคอยน์อ่อนกําลงัลงในสปัดาห์นี � โดยร่วงเป็นวนัที" 2 ตดิตอ่กนัในวนัพฤหสับดีนี � จนตํ"ากวา่เส้นคา่เฉลี"ยในรอบ 10 วนั ความผนัผวนของ
บติคอยน์ที"อยู่ในระดบัสูง เมื"อราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วราว 17%  หลงัจากทะยานขึ �นแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ที"เกือบ 42,000 ดอลลาร์เมื"อต้นเดือนนี � 
สะท้อนให้เหน็ถงึการการเคลื"อนย้ายเม็ดเงินลงทนุออกจากสินทรัพย์ดงักล่าว ส่งผลให้ทองคํามีความน่าสนใจในการลงทนุเพิ"มขึ �น อย่างไรก็ตาม องค์การอนามยั
โลก (WHO) วางแผนอนมุตัวิคัซีนโควดิ-19 หลายชนิดจากผู้ผลิตตะวนัตกและจีนในอีกไม่กี"สปัดาห์ข้างหน้า กระแสข่าวดงักล่าวสร้างความหวงัว่า การระบาดโค
วิด-19 อาจยุติลงภายในระยะเวลาอันสั �น จนสร้างแรงขายทํากําไรสลับเข้ามาเมื"อราคาปรับตวัขึ �น ทั �งนี � เมื"อราคาขยับขึ �นให้จบัตาโซนแนวต้านระดบั 1,881 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพราะหากราคาทองคําขึ �นมาทดสอบหลายครั �งแต่ยงัไม่สามารถขึ �นไปยืนได้ โดยนักลงทุนที"รับความเสี"ยงได้น้อยอาจแบ่งขายบางส่วนใน
ลกัษณะทยอยทํากําไรออกมาเมื"อราคาขยบัขึ �น โดยในระยะสั �นหากราคาทองคํามีการปรับตวัลดลงมาไม่หลุดแนวรับ นกัลงทนุสามารถเข้าซื �อเก็งกําไรระยะสั �น 
โดยประเมินแนวรับไว้ที" 1,856 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ส่วนแนวรับสําคญัอยู่ที" 1,840 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที* 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

21/01/2564 16:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,871.30 1,870.33 -0.97 -0.05 

Spot Silver ($) 25.80 25.89 0.09 0.35 

เงนิบาท (฿/$) 29.96 29.96 -0.01 -0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,550 200.00 0.76 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.08 55.70 -0.38 -0.68 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.43 90.32 -0.11 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.2104  1.2131  0.0027  0.2200  

  ที*มา : Aspen 

ที*มา : Aspen 

 

 1,856  1,840  1,818 

 1,881  1,896  1,914 

 

 



 

 

• (+) ตัวแทนไต้หวันเข้าร่วมพธีิสาบานตนของปธน.ไบเดน  ตวัแทนของไต้หวนัในสหรัฐเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ 
หลงัจากได้รับเชิญอย่างเป็นทางการเป็นครั �งแรกนบัตั �งแต่สหรัฐเปลี"ยนการรับรองทางการทตูจากไต้หวนัไปเป็นจีนในปี 2522  สํานกัข่าวเกียวโดรายงาน
ว่า การเข้าร่วมพิธีดงักล่าวเกิดขึ �นหลังจากที"นายแอนโทนี บลินเคน ผู้ ที"ปธน.ไบเดนเสนอชื"อให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ เปิดเผยเมื"อวนั
องัคารที"ผ่านมาวา่ รัฐบาลชดุใหม่จะยงัคงไม่อ่อนข้อต่อจีน พร้อมระบุว่า แนวทางของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ นั �น "ถูกต้อง"  คณะบริหารของป
ธน.ทรัมป์ได้ดําเนินการหลายขั �นตอนเพื"อสานสมัพนัธ์กบัไต้หวนัมากขึ �นในการต่อต้านจีน ซึ"งมองว่าไต้หวนัเป็นมณฑลหนึ"งของจีนที"รอการรวมชาติกนัอีก
ครั �ง  "รู้สกึเป็นเกียรตอิย่างยิ"งที"ได้ทําหน้าที"เป็นตวัแทนของประชาชนและรัฐบาลไต้หวนัในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีไบเดนและรอง
ประธานาธิบดีแฮร์ริส" นางเซียว บี-คิม กล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ โดยเธอดํารงตําแหน่งหวัหน้าสํานักงานตวัแทนเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเปในกรุง
วอชิงตนั หรือสถานทูตโดยพฤตินยัของไต้หวนัในสหรัฐ  กระทรวงการต่างประเทศไต้หวนัระบุในแถลงการณ์ว่า คําเชิญผู้ แทนไต้หวนัอย่างเป็นทางการ 
ตอกยํ �าถงึความสมัพนัธ์ที"แนบแน่นและจริงใจระหวา่งไต้หวนัและสหรัฐอนัมีพื �นฐานมาจากคา่นิยมร่วมกนั   

• (-) Ifo คาดศก.เยอรมัน Q1/64 หดตัว 2% จากผลกระทบล็อกดาวน์รอบใหม่  สํานกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจเยอรมนี (Ifo) 
ประเมินถงึเศรษฐกิจของเยอรมนีจะเผชิญกบัภาวะซบเซาในไตรมาสแรกของปีนี � หลงัรัฐบาลเยอรมนีได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั"วประเทศเมื"อวนั
องัคารที"ผ่านมา เนื"องจากเผชิญกบัการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ Timo Wollmershaeuser นกัเศรษฐศาสตร์ของ Ifo กล่าวว่าการประกาศใช้
มาตรการล็อกดาวน์ได้นําความสญูเสียมาสู่อตุสาหกรรมการผลิต ขณะที"ธุรกิจค้าปลีกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนั ซึ"งทําให้ Ifo คาดการณ์ว่าผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเยอรมนีจะหดตวั 2% ในไตรมาสแรกของปีนี � ก่อนที"จะกลบัมาขยายตวัที" 3% ในไตรมาสที" 2 เนื"องจากคาดการณ์ว่า
รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยในปี 63 เศรษฐกิจของเยอรมนีหดตวั 5% ซึ"งดีกว่าที" Ifoได้คาดการณ์ไว้ที" 5.2% และดีกว่าช่วงวิกฤตการเงิน
โลกในปี 52 ซึ"งหดตัวที" 5.7% เนื"องจากรัฐบาลได้มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมให้การช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างที"ไม่เคยมีมาก่อน ทั �งนี �สํานักงานสถิติ
เยอรมนี (Destatis) จะเปิดเผยตวัเลขผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)ของเยอรมนีในไตรมาสที" 4/63 ในวนัที" 29 ม.ค.นี � 

• (-) นิกเกอิปิดที*ระดับสูงสุดรอบ 30 ปีขณะ“ไบเดน”เข้ารับตําแหน่งปธน.กระตุ้นทัศนะบวก   หุ้นญี"ปุ่ นปิดที"ระดบัสูงสุดในรอบ 30 ปีตามการ
ปรับตวัที"แข็งแกร่งเมื"อคืนนี �ของตลาดวอลล์สตรีท, จากทศันะบวกของนกัลงทนุเกี"ยวกบัผลประกอบการบริษัทในเชิงบวก และความหวงัที"ว่าแผนกระตุ้น
ครั �งใหญ่ของคณะบริหารสหรัฐจะหนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ดชันีนิกเกอิบวก 0.82% หรือ 233.60 จุด มาที" 28,756.86 ซึ"งเป็นระดบัปิดตลาดสูงสุด
นับตั �งแต่เดือนส.ค.1990 ขณะที"ดชันี Topix ปรับขึ �น 0.6% มาที" 1,860.64 สมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสสหรัฐบ่งชี �ว่า พวกเขาเต็มใจที"จะ
ร่วมงานกบัประธานาธิบดีคนใหม่ในแผนกระตุ้นการคลงั 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึ"งเป็นประเด็นความสําคญัอนัดบัแรกของคณะบริหาร แต่บางคนไม่เห็น
ด้วยกบัวงเงินของแผนดงักล่าว หุ้นเอเชียแตะระดบัสูงสุดตลอดกาล ขณะที"นกัลงทนุหวงัว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ �นจากคณะบริหารของนายไบเดน
จะชดเชยความเสียหายที"เกิดจากการระบาดของโควดิ-19 “ตลาดปรับขึ �นจากคาดการณ์แผนกระตุ้นมากขึ �นในสหรัฐ” นกัวเิคราะห์กล่าว 

• (-) ฮ่องกงเตรียมอนุมัติใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอร์เป็นกรณีฉุกเฉินสัปดาห์นี /  สํานกัข่าวเซาท์ ไชน่า มอร์นิง โพสต์ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า 
ทางการฮ่องกงเตรียมอนุมัติวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที"พัฒนาโดยบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทค ภายในสัปดาห์นี � โดยจะเป็นการอนุมัติให้ใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน  หากอนุมตัิแล้ว วคัซีนของไฟเซอร์จะเป็นวคัซีนโควิดตวัแรกที"ได้รับอนุญาตให้ใช้ในฮ่องกง และปทูางสู่การเริ"มฉีดวคัซีนให้ชาวฮ่องกง หลังจีน
แผ่นดินใหญ่และสิงคโปร์ได้เริ"มไปแล้ว โดยฮ่องกงได้สั"งซื �อวคัซีนโควิดเป็นจํานวนที"เพียงพอกบัชาวฮ่องกงทั �ง 7.5 ล้านราย ซึ"งรวมถึงวคัซีนจากซิโนแวก
และแอสตร้าเซนเนก้า และทางรัฐบาลตั �งใจจะเปิดโอกาสให้ชาวฮ่องกงเลือกเองได้วา่จะรับวคัซีนของบริษัทใด  ทั �งนี � ฮ่องกงมีมาตรการเว้นระยะทางสงัคม
อย่างเข้มงวด ไม่วา่จะเป็นการปิดโรงเรียนและธุรกิจบางประเภท แม้จะไม่ได้มียอดผู้ตดิเชื �อเพิ"มสงูมากเหมือนเมืองใหญ่ๆ เช่น ลอนดอนและนิวยอร์ก 

• (+/-) บิตคอยน์ร่วงเป็นวันที* 2 ตํ*ากว่าระดับทางเทคนิค  แรงทะยานของบิตคอยน์อ่อนกําลงัลงในสปัดาห์นี � โดยบิตคอยน์ร่วงเป็นวนัที" 2 ติดต่อกนัใน
วนันี � สู่ระดบัตํ"ากว่าค่าการเคลื"อนตวัเฉลี"ยรอบ 10 วนั  ข้อมูลราคาจากบลูมเบิร์กระบุว่า บิตคอยน์ปรับลงมากถึง 8.4% ในการร่วงลง 2 วนั และอยู่ที" 
34,546 ดอลลาร์ ณ เวลา 11.50 น.ตามเวลาฮ่องกง         
                                     

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  
 

83** 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 

 
 

 


