
  

                      การเคลื	อนไหวของราคาทองคําพยายามทรงตัวและ

สะสมกําลังเพื	อทดสอบแนวต้าน 1,867-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อีก

ครั)ง แต่หากขึ )นไปไม่ผ่านบริเวณ 1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ คาดว่าราคา

น่าจะลงสู่แนวรับ 1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

27 มกราคม 2564 

สรุป แนะนําติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในคืนนี % โดยคาดว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี %ยที+ระดบั 0.00-0.25% 
ตามเดมิ ขณะที+ก่อนหน้านี % นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ยืนยนัคํามั+นสญัญาที+ว่า เฟดจะคงอตัราดอกเบี %ยที+ระดบัตํ+าต่อไปอีกใน
อนาคต แม้เขาคาดวา่เศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มฟื%นตวัอย่างแข็งแกร่งก็ตาม อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตาดวู่าเฟดจะยงัคงวงเงินซื %อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนหรือไม่ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ ขณะที+เฟด พยายามเรียกร้องให้
สภาคองเกรสเร่งออกมาตรการทางการคลังเพื+อเยียวยาเศรษฐกิจสหรัฐให้รอดพ้นวิกฤต นอกจากนี % นักลงทุนจับตารายละเอียดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทางการคลงัซึ+งเป็นภารกิจแรกของนางเจเน็ต เยลเลน ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลงัสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาทองเคลื+อนไหวในกรอบเพื+อรอความชดัเจน
จากประเดน็ดงักล่าว แนะนําหาจงัหวะเข้าซื %อบริเวณแนวรับ 1,837 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ อย่างไรก็ตามยงัคงเน้นการเก็งกําไรระยะสั %นและควรตดัขาดทนุหากราคา
ไม่เป็นไปตามที+คาดการณ์ และเมื+อราคาทองคําขึ %นทดสอบแนวต้าน 1,867-1,875 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ นกัลงทนุที+มีทองคําในมือ อาจขายทองคําออกมาหากราคา
ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 

ตารางที	 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

27/01/2564 15:59 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,850.50 1,847.34 -3.16 -0.17 

Spot Silver ($) 25.44 25.31 -0.13 -0.51 

เงนิบาท (฿/$) 29.95 29.96 0.01 0.03 

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

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.91 56.41 0.50 0.89 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.17 90.27 0.10 0.11 

เงนิยโูร (€/$) 1.2162  1.2148  -0.0014  -0.1200  

  ที	มา : Aspen 

ที	มา : Aspen 

 

 1,837  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,914 

 

 



 

 

• (+) ดอกเบี )ยระยะสั )นของจีนพุ่งสูงสุดในรอบ 21 เดือน วติกดีมานด์เงนิสดสูงช่วงตรุษจีน  อตัราดอกเบี %ยเงินกู้ ระยะสั %นของจีนพุ่งขึ %นอย่างต่อเนื+อง 
โดยพุ่งขึ %นแตะระดบัสงูสดุในรอบกวา่ 21 เดือนในวนันี % ขณะที+นกัลงทนุกงัวลว่า ธนาคารกลางจีนอาจจะเริ+มหนัไปใช้นโยบายคมุเข้มด้านการเงินเพื+อสกดั
การพุ่งขึ %นของราคาหุ้น และตลาดอสังหาริมทรัพย์  รายงานระบุว่า ธนาคารกลางจีนไม่ได้อัดฉีดสภาพคล่องสุทธิเข้าสู่ระบบธนาคารเพื+อรองรับความ
ต้องการเงินสดในช่วงก่อนวนัหยดุเทศกาลตรุษจีนเหมือนกบัที+เคยดําเนินการในช่วง 2-3 ปีที+ผ่านมา โดยธนาคารได้ระบายสภาพคล่องออกจากระบบ ซึ+ง
สร้างความประหลาดใจให้กบัเทรดเดอร์ในตลาดการเงินของจีนเป็นอย่างมาก  อตัราดอกเบี %ยซื %อคืนพนัธบตัรซึ+งเป็นอตัราดอกเบี %ยข้ามคืนของจีนหรือเรโป 
พุ่งขึ %นแตะระดบั 2.976% ในช่วงสายของวนันี % ซึ+งเพิ+มขึ %น 0.2014% จากช่วงเช้า และเป็นระดบัสูงสุดนบัตั %งแต่วนัที+ 17 เม.ย. 2562  ส่วนอตัราดอกเบี %ยเร
โปประเภท 7 วนั พุ่งขึ %นแตะระดบั 6% ซึ+งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั %งแต่วนัที+ 27 มิ.ย. 2561  การพุ่งขึ %นของอตัราดอกเบี %ยระยะสั %นส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนร่วงลง
อย่างหนกั โดยปิดร่วงลงวนัเดียวหนกัที+สดุนบัตั %งแตเ่ดือนก.ย. 2563 เมื+อวานนี % เนื+องจากนกัลงทนุกงัวลว่า ธนาคารกลางจีนอาจจะใช้นโยบายคมุเข้มด้าน
การเงิน  นอกจากนี % นกัลงทนุยงัลดการคาดการณ์ที+ว่า ธนาคารกลางจีนจะอดัฉีดสภาพคล่องเพื+อรองรับความต้องการเงินสดในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน
ด้วย 

• (+) กูเกิลแฉเกาหลีเหนือส่งแฮกเกอร์โจมตีทีมวจัิยด้านความปลอดภัยของสื	อโซเชียล  กูเกิล อิงค์เปิดเผยว่า ทางบริษัทเชื+อว่าแฮคเกอร์หลายราย
ในเกาหลีเหนือกําลงัแฝงตวัเป็นบล็อกเกอร์เกี+ยวกบัความปลอดภยัทางไซเบอร์ และต้องการพุ่งเป้าโจมตีทีมนักวิจยัของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยราย
ใหญ่ เช่น ทวิตเตอร์ และลิงค์อิน (LinkedIn)  กูเกิลระบุว่า ทีมงาน Threat Analysis Group ของกูเกิลตรวจพบความเคลื+อนไหวที+มีเป้าหมายโจมตีทีม
นกัวิจัยด้านความปลอดภยัที+ทํางานด้านการวิจัยและพฒันาในบริษัทและองค์กรหลายแห่ง โดยเชื+อว่าความเคลื+อนไหวเหล่านี %ที+มาจากกลุ่มแฮกเกอร์ที+
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ  ทั %งนี % กูเกิลระบุว่า ปฏิบัติการดงักล่าวของแฮกเกอร์เหล่านี %มีความตั %งใจที+จะโจมตีทีมงานวิจัยด้านความ
ปลอดภยัที+มีเทคนิคด้านวศิวกรรมโซเชียลแบบใหม่ (novel social engineering)  

• (+) การฉีดวัคซีนโควดิ-19 ของญี	ปุ่นเผชิญปัญหาการขนส่งหวั	นกระทบการจัดโอลิมปิก ผู้ เชี+ยวชาญและเจ้าหน้าที+ญี+ปุ่ นระบุว่า โครงการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโควดิ-19 ของญี+ปุ่ นเผชิญอปุสรรคด้านการขนส่งที+อาจชะลอโครงการที+ดําเนินไปอย่างล่าช้าดงักล่าวเพิ+มเติม ซึ+งสร้างความซบัซ้อนต่อแผนการฉีด
วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 แก่ประชาชนในวงกว้างก่อนถงึการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก แหล่งข่าวกวา่ 10 คนที+เกี+ยวข้องกบัการผลกัดนัการฉีดวคัซีนของญี+ปุ่ นระบุ
ว่า ญี+ปุ่ นซึ+งเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที+เริ+มการฉีดวคัซีนครั %งใหญ่ มีแนวโน้มเผชิญภาวะติดขดัจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
และนํ %าแข็งแห้งและความยากลําบากในการสรรหาเจ้าหน้าที+ทางการแพทย์ นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซุงะของญี+ปุ่ นระบุว่า วคัซีนมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จในการจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก หลงัเลื+อนการจดังานเมื+อปีที+ผ่านมา ญี+ปุ่ นวางแผนฉีดวคัซีนโดสแรกให้กบัเจ้าหน้าที+ทางการแพทย์ในช่วง
สิ %นเดือนก.พ. ซึ+งเหลือเวลาเพียง 145 วนัก่อนการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกจะเปิดฉากขึ %นในวนัที+ 23 ก.ค.  

• (-) "Pfizer" เตรียมส่งมอบวัคซีนโควิด-19 แก่สหรัฐเร็วกว่าที	คาด  ข้อมลูจากนายอลัเบิร์ต บูร์ลา ประธานบริหารบริษัท Pfizer Inc ระบุว่า บริษัท 
Pfizer Inc จะสามารถจดัส่งวคัซีนโควิด-19 จํานวน 200 ล้านโดสแก่สหรัฐภายในสิ %นเดือนพ.ค. ซึ+งเร็วกว่าที+คาดไว้ 2 เดือน เขากล่าวเมื+อวานนี %ว่า บริษัท
ผลิตแหง่นี %และ BioNTech SE ซึ+งเป็นหุ้นส่วน จะสามารถจดัส่งวคัซีนแก่สหรัฐก่อนกําหนดเส้นตายวนัที+ 31 ก.ค.จากการเปลี+ยนแปลงฉลากของวคัซีน ซึ+ง
จะทําให้เจ้าหน้าที+การแพทย์สามารถได้วคัซีนเพิ+มจากแต่ละชุด ในสหรัฐ บริษัท Pfizer และ BioNTech จะจดัส่งวคัซีน 120 ล้านโดสในไตรมาสแรก ซึ+ง
มากกวา่ที+ระบไุว้เบื %องต้น 20 ล้านโดส 

• (-) หุ้นญี	 ปุ่นปิดบวกหลังการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF หนุนทัศนะบวกด้านผลประกอบการบริษัท  หุ้นญี+ปุ่ นปิดบวกในวันนี %เนื+องจาก
ความหวงัว่าผลประกอบการบริษัทจะดีขึ %น หลงักองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยกระดบัการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ขณะที+ หุ้น
บริษัท Nikko Denko ทะยานขึ %นจากการปรับปรุงคาดการณ์ผลประกอบการ  ทั %งนี % ดชันีนิกเกอิปรับขึ %น 0.31% มาที+  28,635.21 ในช่วงปิดตลาดวนันี % 
ขณะที+ ดชันี TOPIX ปรับขึ %น  0.65% มาที+ 1,860.07 กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยกระดบัคาดการณ์การการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปี 
2021 และระบวุา่ขาลงที+เกิดจากโควดิ-19 ในปีที+ผ่านมาจะรุนแรงน้อยกวา่ที+คาดเกือบ 1% หุ้นบริษัท Nitto Denko ทะยานขึ %น 7.91% สู่ระดบัสูงสุดในรอบ 
3 ปี หลงัยกระดบัคาดการณ์กําไรการดําเนินงานรายปีสู่ 9 หมื+นล้านเยน (867.89 ล้านดอลลาร์) จาก 7.5 หมื+นล้านเยน หุ้นดงักล่าวปรับขึ %นมากที+สุดบน
กระดานนิกเกอิ ตามด้วยหุ้นบริษัท Canon ซึ+งทะยานขึ %น 6.71% และหุ้น Sharp ปรับขึ %น 6.15%     

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

วนัจนัทร์ที+ 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื+อมั+นทางธุรกิจโดย Ifo   90.1** 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที+ 26 ม.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้าน โดย S&P/CS  9.1%** 7.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื+อมั+นผู้บริโภคจาก Conference Board 
 89.3** 88.6 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ 
 14** 19 

วนัพธุที+ 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื+อมั+นผู้บริโภคของ GfK   -15.6** -7.3 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั+งซื %อสินค้าคงทนพื %นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั+งซื %อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ %ามนัรายสปัดาห์     4.4M 

วนัพฤหสับดีที+ 28 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี %ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั %งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั %งแรกรายสปัดาห์    900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี %นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค.   860K 841K 

วนัศกุร์ที+ 29 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื %นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.2% -1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   -0.5% -0.4% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื %อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค. 
  58.3 59.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที+รอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื+อมั+นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM 
  79.2 79.2 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM    3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที+มีการประกาศออกมา 
*ที+มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที+ 08 มกราคม 2021 ซึ+งอาจมีการเปลี+ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 


