
  

                      ราคาเคลื� อนไหวในกรอบทรงตัวในระดับสูง และ

พยายามปรับตัวขึ  นไปทดสอบแนวต้านที�  1,875-1,881 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ ประเมินว่าราคาทองคํา

จะอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,856-1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

22 มกราคม 2564 

สรุป นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้ อํานวยการสถาบนัภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐ เปิดเผยว่า วคัซีนป้องกนัโควิด-19 สามารถปรับเปลี+ยนให้ใช้กบัไวรัสโค
วดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่ได้ อีกทั 0งคา่เฉลี+ย 7 วนัล่าสดุแสดงให้เหน็วา่ การตดิเชื 0อโควิด-19 ในสหรัฐอาจจะเริ+มชะลอตวัลง และ ชาวอเมริกนัส่วนใหญ่มีแนวโน้มที+จะ
ได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ภายในกลางปีนี 0 มมุดงักล่าว สร้างความหวงัวา่การระบาดของโควดิ-19 อาจยตุลิงจนสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา อย่างไร
ก็ตาม ในสัปดาห์หน้า นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ และ คณะกรรมาธิการสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐจะเริ+มพิจารณามาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื+อเยียวยาผลกระทบจากโควดิ-19 แนะนําตดิตามดรูายละเอียดของมาตรการดงักล่าว เพราะหากสามารถสร้างความเชื+อมั+นต่อแนวโน้มการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจสหรัฐได้ ทองคําอาจได้รับแรงกดดนั แตห่ากมาตรการดงักล่าว ไม่ได้ส่งผลบวกตอ่เศรษฐกิจสหรัฐ แตก่ลบัไปกระตุ้นเงินเฟ้อให้เพิ+มขึ 0น ราคาทองคํา
ก็มีโอกาสปรับตวัขึ 0นได้เช่นกนั ในระยะสั 0นหากราคาทองคําอ่อนตวัลงและสามารถยืนเหนือแนวรับ 1,856-1,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง คาดว่า
ราคาน่ากลบัขึ 0นไปทดสอบแนวต้านอีกครั 0ง แนะนําให้นกัลงทนุเข้าซื 0อเพื+อทํากําไรระยะสั 0น และเมื+อราคาทองคําปรับตวัขึ 0นบริเวณโซน 1,875-1,881 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ นกัลงทนุที+สะสมทองคําไว้อาจขายทํากําไรบ้าง แตห่ากราคาผ่านได้สามารถถือตอ่เพื+อไปรอขายที+แนวต้านถดัไป 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

22/01/2564 15:55 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,869.80 1,861.67 -8.13 -0.43 

Spot Silver ($) 25.86 25.50 -0.36 -1.39 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.96 0.04 0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,500 26,450 -50.00 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.10 55.23 -0.87 -1.55 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.08 90.17 0.09 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.2164  1.2180  0.0016  0.1300  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,856  1,840  1,818 

 1,881  1,896  1,914 

 

 



 

 

• (+) ดอลลาร์มีแนวโน้มปรับลงรายสัปดาห์ขณะแรงดีดตัวหยุดลง ดอลลาร์ทรงตวัในรอบการซื 0อขายที+ระมดัระวงัในเอเชียในวนันี 0 แต่มีแนวโน้มมี
สปัดาห์ที+ยํ+าแย่ที+สดุของปี ขณะที+นกัลงทนุขานรับคณะบริหารของปธน.โจ ไบเดนด้วยการซื 0อสกุลเงินเสี+ยง ปธน.ไบเดนซึ+งพรรคเดโมแครตของเขาควบคมุ
สภาคองเกรสสหรรัฐ ต้องการกู้ ยืมและใช้จ่ายเพื+อสนับสนุนเศรษฐกิจ คาดการณ์ถึงแผนกระตุ้ นได้ผลักดันหุ้นสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที+
คาดการณ์เงินเฟ้อยบัยั 0งผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ นอกจากนี 0 ธนาคารกลางต่างๆตั 0งแต่ญี+ปุ่ น, เยอรมนั, แคนาดา และนอร์เวย์ ไม่เปลี+ยนแปลงนโยบาย
การเงินในสปัดาห์นี 0 และเริ+มเปรยถึงแนวโน้มการฟื0นตวัอย่างระมดัระวงั ขณะที+ดูเหมือนว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มุ่งมั+นที+จะรักษาอัตราดอกเบี 0ยที+
ระดบัตํ+าเป็นเวลานานมาก “แรงผลกัดนัที+แท้จริงของความแข็งแกร่งในดอลลาร์ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และแคนาดา คือธนาคารกลางของประเทศ
เหล่านั 0นจะไม่สามารถคงอตัราดอกเบี 0ยนโยบายที+ระดบัปัจจยัในการฟื0นตวัของเศรษฐกิจโลก” นกัวิเคราะห์กล่าว  “ธนาคารกลางเหล่านั 0นจะคมุเข้มก่อน
เฟดนานมาก” ดชันีดอลลาร์ทรงตวัในวนันี 0ที+ 90.110 และปรับลง 0.7% สําหรับสปัดาห์นี 0  

• (+) ‘Bitcoin Double-Spend’ ขึ  นฮอตเสิร์ชกูเกิล หลังจากราคาบิตคอยน์ร่วงต่อเนื+อง ราคาบิตคอยน์ปรับลดลงอย่างต่อเนื+องจนคําค้นหา ‘Bitcoin 
Double-Spend’ ตดิอนัดบัในกเูกิลเสิร์ช ขณะที+ผู้ เชี+ยวชาญยืนยนัวา่ด้วยระบบของบล็อกเชนไม่มีทางเกิดธุรกรรมซํ 0าซ้อนได้ การปรับตวัลดลงของราคาบิต
คอยน์เป็นวนัที+ 3 นบัจากวนัพธุที+ผ่านมา ทําให้นกัลงทนุเริ+มมองหาวา่อะไรคือสาเหตทีุ+ทําให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทลัชื+อดงัอย่างบิตคอยน์เคลื+อนไหวอย่างผนั
ผวนและปรับตวัลดลงรุนแรง สํานกัข่าวต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่าเหตทีุ+ราคาบิตคอยน์ลดลง ส่วนหนึ+งอาจจะมาจากการที+ โจ ไบเดน สาบานตน
เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื+อวนัที+ 20 มกราคมที+ผ่านมา ซึ+งรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ ภายใต้การนําของไบเดนอาจจะออกมาตรการควบคมุการ
ซื 0อขายสกุลเงินดิจิทลั ซึ+งรวมถึงบิตคอยน์ ขณะที+สํานักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงจากบทความนักลงทุนบิตคอยน์ว่าอาจจะเกิดจากการ 
Double-Spend ซึ+งคือการทําธุรกรรมซํ 0ากนั 2 ครั 0งในโทเคนเดียวกนัจากบุคคลเดียวกนั  อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบล็อกเชนหรือซอฟต์แวร์ที+รองรับบิต
คอยน์และสกุลเงินดิจิทลัอื+นๆ ธุรกรรมที+เป็นปัญหาจะไม่ถูกนบัรวมเข้ามาอยู่แล้ว  นิค คาร์เตอร์ ผู้ ร่วมก่อตั 0งบริษัท Coin Metrics กล่าวว่าในกรณีนี 0ดู
เหมือนว่านักลงทุนจะไม่ถูกฉ้อโกง และปรากฏการณ์นี 0ไม่ใช่เรื+องน่ากงัวล หากถามถึงสาเหตทีุ+ราคาบิตคอยน์ปรับลดลง คิดว่าน่าจะเป็นเรื+องของการ
ทดลองธุรกรรมบางอย่าง หรือไม่ก็เป็น Software Bug 

• (+) UBS ชี  คริปโตจะไม่สามารถใช้เป็นสกุลเงินจริงได้จากข้อบกพร่องพื  นฐาน  UBS Global Wealth Management (UBS GWM) ระบุว่า คริปโต
เคอร์เรนซีอาจไม่สามารถใช้ในฐานะสกุลเงินจริงได้ นายพอล โดโนแวน หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของ UBS GWM กล่าวว่า “ข้อบกพร่องพื 0นฐาน” ที+ซ่อน
อยู่ในคริปโตเคอร์เรนซีคือ อปุทานไม่สามารถลดลงเมื+ออปุสงค์ลดลงในกรณีส่วนใหญ่ นั+นหมายความวา่ คริปโตเคอร์เรนซีไม่สามารถพิจารณาว่าเป็นสกุล
เงินได้ นายโดโนแวนกล่าวว่า “สกุลเงินที+เหมาะสม” จะสามารถเก็บรักษามลูค่าได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ+งจะสร้างความแน่นอนว่า จะสามารถซื 0อตะกร้า
สินค้าในวนัรุ่งขึ 0นได้เช่นเดียวกบัที+ซื 0อในวนันี 0 ความเชื+อมั+นนั 0นมาจากความสามารถของธนาคารกลางในการลดอุปทานเมื+ออุปสงค์ลดลง แต่ไม่มีกลไล
เช่นนั 0นสําหรับการตดัอปุทานในคริปโตเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ และดงันั 0น มลูคา่ของคริปโตเคอร์เรนซีสามารถร่วงลง ซึ+งจะนําไปสู่การทรุดตวัของกําลงัการใช้
จ่าย “ประชาชนอาจจะไม่ต้องการใช้บางสิ+งเป็นสกลุเงินถ้าไม่มีความแน่นอนเกี+ยวกบัสิ+งที+พวกเขาใช้เพื+อซื 0อสิ+งตา่งๆในวนัถดัไป”  

• (-) "ฟอซี" ชี  ยอดติดโควิดในสหรัฐเริ�มชะลอตัว เชื�อวัคซีนป้องกันสายพันธ์ุใหม่ได้  นายแพทย์แอนโทนี ฟอซี ผู้ อํานวยการสถาบนัภูมิแพ้และ
โรคตดิตอ่แหง่ชาตสิหรัฐ และเป็นนายแพทย์ใหญ่ของคณะทํางานเฉพาะกิจด้านการควบคมุโรคโควิด-19 ของทําเนียบขาวเปิดเผยว่า จากค่าเฉลี+ย 7 วนั
ล่าสดุแสดงให้เหน็วา่ การตดิเชื 0อโควดิ-19 ในสหรัฐอาจจะเริ+มชะลอตวัลง  สหรัฐยงัไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศได้เป็น
เวลาหลายเดือนแล้ว แม้กําลงัมีโครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ครั 0งใหญ่ก็ตาม โดยยอดผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐนั 0นเกินกว่า 400,000 รายแล้ว  
ในการแถลงข่าวที+ทําเนียบขาว นายฟอซียงักล่าวด้วยว่า วคัซีนป้องกนัโควิด-19 สามารถปรับเปลี+ยนให้ใช้กบัไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์ใหม่ได้ ขณะที+ยงัไม่
พบไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์แอฟริกาใต้ในสหรัฐ  

• (-) ความเชื�อมั�นผู้บริโภคอังกฤษลดในเดือนม.ค. หลังรัฐสั� งล็อกดาวน์คุมโควดิ  สถาบนัวจิยั GfK เปิดเผยว่า ดชันีความเชื+อมั+นผู้บริโภคขององักฤษ
ในเดือนม.ค. ลดลง 2 จดุ แตะที+ระดบั -28 จดุ ซึ+งสอดคล้องกบัการคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ หลงัจากรัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั+วประเทศ
เพื+อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ปัจจยัสําคญัที+ทําให้ดชันีความเชื+อมั+นผู้บริโภคของอังกฤษปรับตวัลงในเดือนม.ค.นั 0น มาจากการที+ภาค
ครัวเรือนลดความคาดหวงัเกี+ยวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยดชันีความคาดหวงัทางเศรษฐกิจลดลง 9 จุดจากระดบั
ของเดือนธ.ค.           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 0งวนั 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 0ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10%** -0.10% 

 19.45 น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี 0ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00%** 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธาน ECB : นางคริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   26.5** 11.1 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   900K** 965K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.71M** 1.64M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ+มสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.67M** 1.55M 

วนัศกุร์ที+ 22 ม.ค. 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องต้น   57.0** 58.3 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบริการเบื 0องต้น   46.8** 47.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องต้น   54.6 55.2 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบริการเบื 0องต้น   45.0 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องต้น   53.1 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบริการเบื 0องต้น   45.5 49.4 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 0องต้น   56.6 57.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 0อ (PMI) ภาคการบริการเบื 0องต้น   53.7 54.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.   6.55M 6.69M 

 
23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 0ามนัรายสปัดาห์  

 

 -3.2M 

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

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

 
 

 


