
  

                      ในระยะสั 	นหากราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านโซน 
1,853-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปได้ อาจย่อตัวลงไปเพื+อสะสมกําลัง
บริเวณแนวรับ 1,830-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหากราคาไม่
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าว จะเห็นแรงขายออกมาเพิ+มเติม 
ทั 	งนี 	 ประเมินแนวรับถัดไปที+ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

29 มกราคม 2564 

สรุป คณะกรรมาธิการด้านบริการการเงินแห่งสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐ และคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารแห่งวุฒิสภา จะจัดการไต่สวนเกี%ยวกับความ
เคลื%อนไหวที%เกิดขึ +นจากกรณีหุ้น GameStop ในตลาดหุ้นสหรัฐ ประกอบกบั ความกงัวลเรื%องภาวะฟองสบู่ผลกัดนัให้นกัลงทนุบางส่วนพยายามขายหุ้นเพื%อทํา
กําไรออกมา จนกดดนัดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ให้ร่วงลงระหวา่งวนักวา่ 350 จดุ นอกจากนี + ตลาดหุ้นจีนได้รับแรงกดดนัจากภาวะสภาพคล่องในประเทศตงึตวั ทํา
ให้อตัราดอกเบี +ยในตลาดเงินสงูขึ +นจนกงัวลวา่ธนาคารกลางจีน (PBOC) อาจกําลงัคมุเข้มนโยบายการเงิน ทั +งนี + หากเทียบเป็นรายสปัดาห์ ดชันีบลูชิพ CSI300 
ปรับลง 3.9% , ดชันีเซี%ยงไฮ้คอมโพสิตลดลบ 3.4% สะท้อนความผันผวนในการลงทนุสินทรัพย์เสี%ยงจนกระตุ้นแรงซื +อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั แต่ก็
กระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซื +อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที%ปลอดภยัเช่นกัน ซึ%งการแข็งค่าของดอลลาร์กลับมาสร้างกดดนัราคาทองคําให้ปรับตวัขึ +นในระดบัจํากัด 
เบื +องต้นราคาทองคําอาจเคลื%อนไหวแกวง่ตวัในกรอบ นกัลงทนุสามารถรอเข้าซื +อคืนเมื%อราคามีการย่อตวั โดยประเมินแนวรับบริเวณ 1,830-1,821 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์เพื%อรอขายทํากําไรเมื%อราคาดีดตวัขึ +น และนกัลงทนุอาจแบ่งทองคําออกขายบางส่วนบริเวณแนวต้าน 1,853-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ%งหากราคาไม่
สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งยงัมีโอกาสที%ราคาทองคําจะอ่อนตวัลงเพื%อสร้างฐานอีกครั +ง 

ตารางที+ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

29/01/2564 16:00 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,842.30 1,846.33 4.03 0.22 

Spot Silver ($) 26.47 26.66 0.19 0.72 

เงนิบาท (฿/$) 29.97 29.94 -0.04 -0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,200 0.00 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.10 55.26 0.16 0.29 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.54 90.70 0.16 0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.2123  1.2116  -0.0007  -0.0600  

  ที+มา : Aspen 

ที+มา : Aspen 

 

 1,821  1,800  1,788 

 1,853  1,875  1,896 

 

 



 

 

• (+) ฟิลิปปินส์เผยสหรัฐพร้อมช่วยหากโดนโจมตีทางทะเลจากข้อพพิาทกับจีน  นายโฮเซ มานเูอล โรมอูลัเดซ เอกอคัรราชทตูฟิลิปปินส์ประจํากรุง
วอชิงตนั เผยในที%ประชุมออนไลน์ซึ%งจดัโดยสมาคม Foreign Correspondents Association ว่า นายแอนโธนี บลิงเคน ว่าที%รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ตา่งประเทศคนใหม่ของสหรัฐได้ให้คํามั%นกบันายทีโอโดโร ลอคซนิ ว่าทั +งสองประเทศจะร่วมกนัตอบโต้การจู่โจมโดยใช้อาวธุต่อฟิลิปปินส์ในพื +นที%ทะเลจีน
ใต้ ตามสนธิสัญญาป้องกนัประเทศร่วมกันปี 1951  ทางด้านกระทรวงต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่า นายบลิงเคน ได้หารือกับนายลอคซิน
ภายใต้หลกัการในสนธิสญัญาฉบบัดงักล่าวเช่นกนั  ซึ%งการยืนยนัดงักล่าวนั +นเกิดขึ +นหลงัจากที%จีนยงัคงแผ่อิทธิพลด้วยการอ้างสิทธ̀ิเหนือน่านนํ +าในทะเล
จีนใต้ ซึ%งเป็นพื +นที%ทบัซ้อนกบับรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไต้หวนั ซึ%งเชื%อกนัว่าอุดมไปด้วยนํ +ามนัและก๊าซธรรมชาติ    เมื%อเร็วๆ นี + จีนยงัได้
อนมุตัใิช้กฎหมายที%อนญุาตให้กองกําลงัชายฝั%งสามารถยิงเรือตา่งชาตไิด้ ซึ%งอาจเพิ%มความเสี%ยงในการคํานวณระยะน่านนํ +าผิดพลาดได้ 

• (+) "แคร์รี ลัม" หวังสหรัฐไต่สวนฮ่องกงอย่างเป็นธรรมกรณีกฎหมายความมั+นคง  นางแคร์รี ลมั ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเปิดเผยกับ
สํานกัข่าวซีเอ็นบีซีวา่ เธอหวงัวา่คณะทํางานของประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะไตส่วนรัฐบาลฮ่องกงอย่างเป็นธรรมเกี%ยวกบักรณีการบงัคบัใช้กฎหมายความ
มั%นคงแหง่ชาต ิ กฎหมายดงักล่าวมีการประกาศใช้ในฮ่องกงเมื%อปีที%แล้วโดยรัฐบาลกลางจีนในกรุงปักกิ%ง โดยไม่ผ่านฝ่ายนิติบญัญัติของฮ่องกง ซึ%งรัฐบาล
ของอดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ได้วิจารณ์การกระทําดงักล่าว และได้กลายเป็นอีกหนึ%งสาเหตทีุ%ทําให้ความสัมพนัธ์ระหว่างสหรัฐกบัจีนยํ%าแย่ลง  อย่างไรก็
ตาม นางลมัได้ปฏิเสธวา่ฮ่องกงเป็นจดุเชื%อมโยงระหวา่งสหรัฐกบัจีน แตร่ะบวุา่บางครั +งสหรัฐก็ใช้ฮ่องกงเป็นเครื%องมือในการจดัการกบัจีน  "เรากําลงัเผชิญ
ช่วงเวลาที%ยากลําบากมากซึ%งฮ่องกงมกัจะตกเป็นเป้าบนเวทีโลก" นางลมักล่าวกบัซีเอ็นบีซี พร้อมระบุว่า มีกฎหมายบางข้อที%ออกโดยสภาคองเกรสของ
สหรัฐและคําสั%งพิเศษของประธานาธิบดี (Executive Order) ซึ%งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและตวับุคคลในฮ่องกง ซึ%งรวมถึงตวันางลมัเองด้วย  อย่างไรก็ตาม 
นางลมักล่าวเสริมวา่ "แตด่ฉินัยงัคงเชื%อวา่คณะทํางานของปธน.ไบเดนจะไตส่วนอย่างเป็นธรรมเกี%ยวกบักฎหมายความมั%นคงแหง่ชาต"ิ   

• (+) เศรษฐกิจฝรั+ งเศสหดตัวน้อยกว่าคาดที+ลบ 1.3% ใน Q4 สํานกังานสถิติ INSEE ของฝรั%งเศสระบุว่า เศรษฐกิจฝรั%งเศส ซึ%งเป็นประเทศเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่อนัดบัสามของยโูรโซน หดตวั 1.3% ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2020 หลงัทะยานขึ +น 18.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ%งเป็นช่วงที%เศรษฐกิจฟื+น
ตัวอย่างที%ไม่เคยเกิดขึ +นมาก่อนหลังการล็อกดาวน์ครั +งแรก ตัวเลขดังกล่าวสูงเหนือการคาดการณ์เฉลี%ยของนักเศรษฐศาสตร์ 28 คนในผลสํารวจ
ภาคเอกชนที%การปรับลง 4% ซึ%งนกัเศรษฐศาสตร์แต่ละคนคาดการณ์ถึงการปรับลงระหว่าง -1.4% - 5.3%  นั%นยังหมายความว่าเศรษฐกิจตลอดทั +งปี 
2020 ของฝรั%งเศสหดตวั 8.3% ซึ%งดีเหนือการประมาณการในแผนงบประมาณของรัฐบาลที%การหดตวั 11% 

• (+/-) หุ้นฟิวเจอร์ร่วงจากความกังวลเกี+ยวกับการซื 	อขายหุ้นอันดุเดือดของนักลงทุนรายย่อย   หุ้นฟิวเจอร์ของยุโรปและสหรัฐปรับตวัลงในวนันี + 
ขณะที% หุ้นเอเชียมีแนวโน้มเผชิญความสญูเสียรุนแรงที%สดุในรอบหลายเดือนเมื%อเทียบรายสปัดาห์ เนื%องจากการซื +อขายหุ้นอนัดเุดือดในตลาดวอลล์สตรีท
ของนกัลงทนุรายย่อยและแรงกดดนัด้านสภาพคล่องในจีน สร้างความกงัวลต่อนกัลงทนุและถ่วงตลาดต่างๆ ดชันี S&P500 ฟิวเจอร์ร่วง 1.2% และดชันี 
Nasdaq100 ฟิวเจอร์ดิ%ง 1.4% ขณะที%ดชันี FTSE ฟิวเจอร์, DAX ฟิวเจอร์และ EuroSTOXX 50 ฟิวเจอร์ปรับลงกว่า 1% สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับขึ +นสู่
ระดบัสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์เมื%อเทียบกบัเงินเยนของญี%ปุ่ น ดชันี MSCI ของเอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้น ญี%ปุ่ น ปรับลง 0.5% และมีแนวโน้มร่วง 3.8% เมื%อ
เทียบรายสปัดาห์ ซึ%งจะเป็นการปรับลงครั +งใหญ่ที%สดุนบัตั +งแตเ่ดือนก.ย.  

• (+/-) "Facebook" ปิดกลุ่มซื 	อขายหุ้นยอดนิยมท่ามกลางการแห่ซื 	อหุ้น "GameStop"   บริษัท Facebook Inc ปิดเพจ "Robinhood Stock Traders" 
ซึ%งเป็นกลุ่มสนทนาเกี%ยวกับตลาดวอลล์ตรีท ภายใต้การดําเนินการที%ผู้ ก่อตั +งเพจกล่าวเมื%อวันพฤหัสบดีว่าเป็นการต่อต้านการสนทนาเกี%ยวกับการ
สนบัสนนุการเข้าซื +อหุ้น GameStop Corp และบริษัทอื%นๆในสปัดาห์นี + บริษัท GameStop, AMC Entertainment Holdings Inc และ BlackBerry เป็น
ศนูย์กลางการตอ่สู้ของตลาด หลงันกัลงทนุรายย่อยร่วมมือกนับนสื%อสงัคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึง Reddit และใช้แอพพลิเคชั%นซื +อขาย เช่น "Robinhood" 
ซื +อหุ้นและกดดนักองทนุเฮดจ์ฟันด์ ซึ%งเดิมพนัต่อบริษัทที%หุ้นมีแนวโน้มปรับลง นายอลัเลน แทรน ชาวชิคาโกวยั 23 ปี ซึ%งเป็นผู้ ก่อตั +ง "Robinhood Stock 
Traders" ระบุว่า เขาได้รับการแจ้งเตือนว่าเพจ ซึ%งมีสมาชิก 157,000 คนของเขาใช้งานไม่ได้ในวนัพุธ การแจ้งเตือนระบุว่ากลุ่มดงักล่าวละเมิดนโยบาย
เรื%องการ "แสวงหาผลประโยชน์จากประเด็นทางเพศ" โดยปราศจากการชี +แจงรายละเอียด บริษัท Facebook ยืนยนัเรื%องการถอดเพจดงักล่าว แต่ไม่ได้
แสดงความเหน็เพิ%มเตมิ   

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.     0.7%** 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั%งซื +อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   0.2%** 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ +ามนัรายสปัดาห์    -9.9M** 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 4/2020   4.0%** 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั +งแรกรายสปัดาห์   847K** 900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี +นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3%** 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค.   842K** 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 

 
 

 


