
 

 

 

 

   

1,900  1,889  1,875 

 1,933  1,949  1,966 

สรุป  ราคาทองคาํปรบัตวัสงูขึ �นในระหวา่งการซื �อขายวนัแรกของปี 2564 โดยขึ �นสูร่ะดบัสงูสดุรอบ 8 สปัดาห ์โดยทดสอบระดบัสงูสดุระหวา่งวนับรเิวณ 1,925 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ รบัแรงหนนุจาก Dollar Index รว่งลงต่อเนื9อง ลา่สดุเคลื9อนไหวแถว 89.74 จดุ คงอยูโ่ซน Low สดุรอบกวา่ 2 ปีครึ9ง จากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ที9ยงัคง
รุนแรงทั9วโลก โดยยอดผูต้ิดเชื �อทั9วโลกทะยานขึ �นสงูกว่า 85 ลา้นคน ขณะที9สหรฐัพบผูต้ิดเชื �อสงูสดุเป็นอบัดบั 1 ของโลกกว่า 21 ลา้นคน จึงคาดการณว์่าธนาคารกลาง
สหรฐั(เฟด)และรฐับาลสหรฐัอาจมีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพิ9มเติม ซึ9งธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะเปิดเผยรายงานจากการประชมุกาํหนดนโยบายล่าสดุในวนัพธุตาม
เวลาทอ้งถิ9น ประกอบกับ จดุสนใจของนักลงทนุยงัอยู่ที9การเลือกตั�งรอบ 2 ในรฐัจอรเ์จียในวนัพรุง่นี � (5 ม.ค.) ซึ9งจะตดัสินการควบคมุวฒิุสภาสหรฐัซึ9งอาจจะรวมถึงชะตา
กรรมของวาระดา้นนิติบญัญัติของนายโจ ไบเดน วา่ที9ปธน.สหรฐั ซึ9งหากผลการเลือกตั�งเป็นแบบ Blue wave Scenario (เดโมแครตครองเสียงขา้งมากในวฒิุสภา)  จะเอื �อ
ตอ่การผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐั ซึ9งจะเป็นปัจจยัหนนุทองคาํในฐานะสินทรพัยท์ี9ชว่ยป้องกันความเสี9ยงจากเงินเฟ้อและการออ่นคา่ของสกุลเงิน นอกจากนี� 
นกัลงทนุคาดหมายถึงตวัเลขในตลาดแรงงานสหรฐัซึ9งมีกาํหนดเปิดเผยในสปัดาหนี์ � โดยเฉพาะการจา้งงานนอกภาคเกษตรที9จะเปิดเผยในวนัศกุร ์โดยคาดวา่จะชะลอตวัลง
โดยได้9รบัผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ9งส่งผลบวกต่อราคาทองคาํ  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที9 
1,907-1,900 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีแนวโนม้จะกลบัตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที9 1,933 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่
สามารถผ่านได ้อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นออกมา เนื9องจากช่วงก่อนหนา้ราคาปรบัตวัเพิ9มขึ �นมาแลว้ในระดบัหนึ9ง กลยทุธก์ารลงทนุ ราคาทองคาํมีจดุเปิดสถานะซื �อ
ระยะสั�นในบริเวณโซน 1,907-1,900 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากหลดุแนวรบั 1,889 ดอลลารต์่อออนซ)์ แตห่ากราคาขยบัขึ �นใหพิ้จารณาบริเวณ 1,933 ดอลลารต์่อ
ออนซเ์ป็นจดุทยอยขายเพื9อทาํกาํไร 

                    หากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดโซนแนวร ับระยะสั%น

อยู่ท ี) 1,907-1,900 ดอลลารต์ ่อออนซ ์ราคามีแนวโน้มจะกลับตัว

ข ึ%น ไปทดสอ บแนวต้านด้านบนอีกคร ั%ง ท ั%งนี% อ าจแ บ่งขายหาก

ราคาทองคาํไม่ผ่านบร ิเวณแนวตา้น 1,933 ดอลลารต์อ่ออนซ ์

 

04 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
04/01/2564 11:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,897.90 1,922.65 24.75 1.30 

Spot Silver ($) 26.34 27.05 0.71 2.70 

เงนิบาท (฿/$) 29.99 29.91 -0.08 -0.27 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,950 27,200 250 0.93 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 51.70 52.38 0.68 1.32 

ดชันดีอลลาร ์ 89.93 89.73 -0.20 -0.23 

เงนิยโูร (€/$) 1.2174 1.2248 0.01 0.61 

ที)มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลาร เ์ปิดฉากปี 2021 ร ่วงลงขณะนลท.ยังผลักดันแนวโน้มช่วงขาลง  ดอลลารเ์ริ9มตน้ปีใหม่ที9ประมาณระดบัสุดทา้ย ภายใตแ้รง
กดดันจากนักลงทุนที9คาดว่า อัตราดอกเบี �ยที9ระดับตํ9าของสหรฐัและการฟื�นตัวทั9วโลกในที9สุดจากการระบาดของโควิด-19 จะทาํใหด้อลลาร์
ปรบัตวัลา้หลงัสกลุเงินหลกัอื9นๆ  ในการซื �อขายช่วงแรกที9ตลาดเอเชียในวนันี �ซึ9งยงัคงเบาบางในช่วงวนัหยดุ มีแรงขายดอลลารอ์ีกครั�ง  เมื9อเทียบ
กบัตะกรา้สกลุเงินต่างๆ ดอลลารอ์ยู่ต ํ9ากว่าระดบัสิ �นสดุปี 2020 ที9 89.766 เล็กนอ้ย 

 (+) นักวิเคราะหค์าดสหรัฐอาจถอดบริษัทน ํ%ามันจนีออกจากตลาดหุ้นนิวยอรก์ นกัวิเคราะหจ์ากบลมูเบิรก์ อินเทลลิเจนส ์คาดการณว่์า 
รฐับาลสหรฐัอาจถอดถอนบริษัทนํ�ามนัรายใหญ่ของจีนออกจากการซื �อขายในตลาดหุน้นิวยอรก์ หลงัก่อนหนา้นี �ไม่กี9วนั ตลาดหุน้นิวยอรก์ได้
ประกาศเริ9มกระบวนการถอดบรษัิทโทรคมนาคมชั�นนาํของจีนออกจากตลาด การถอดถอนหุน้ของบรษัิทเหล่านี �เป็นไปตามคาํสั9งของคณะบรหิาร
ของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ที9ตดัสินใจขึ �นบญัชีดาํบรษัิทที9ถกูควบคมุหรอืเป็นเจา้ของโดยกองทพัจีน นกัวิเคราะหค์าดการณว่์า บรษัิทนํ�ามนั
รายใหญ่ของจีนที9อาจถกูเพ่งเล็งนั�น รวมถึงบริษัทไชน่า เนชั9นแนล ออฟชอร ์ออยล ์คอรป์ (CNOOC) บรษัิทปิโตรไชน่า และบริษัทซิโนเปค โดย
บริษัทเหล่านี �ถูกจบัตาเพราะภาคพลงังานมีบทบาทสาํคญัต่อกองทัพจีน ก่อนหนา้นี �ไม่กี9วนั ตลาดหุน้นิวยอรก์ประกาศว่า ทางตลาดหุน้ไดเ้ริ9ม
กระบวนการถอดบรษัิทจีน 3 แห่งออกจากตลาดแลว้ โดยบริษัท 3 แห่งดงักล่าวคือบรษัิทโทรคมนาคมชั�นนาํของจีน ไดแ้ก่ ไชน่าเทเลคอม ไชน่า
โมบายล ์และไชน่ายนิูคอม (ฮ่องกง) แถลงการณจ์ากตลาดหุน้นิวยอรก์ระบวุ่า บริษัทที9กาํลงัจะถกูถอดออกเหล่านี �ไม่มีคณุสมบติัเหมาะสมใน
การซื �อขายที9ตลาดนิวยอรก์อีกต่อไป 

 (+) ตลาดหุ้นเอเช ียเปิดลบ วิตกโควิดระบาด-คาดโตเกียวประกาศภาวะฉุกเฉ ินรอบสอง ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวนันี � เนื9องจากไดร้บั
แรงกดดนัจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ที9ยงัคงรุนแรง ซึ9งส่งผลกระทบต่อความเชื9อมั9นของนกัลงทนุ ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้
จีนเปิดวนันี �ที9 3,474.68 จดุ เพิ9มขึ �น 1.60 จดุ, +0.05% ขณะที9ดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี �ที9 27,087.13 จดุ ลดลง 144.00 จดุ, -0.53% 
ส่วนตลาดหุน้ญี9ปุ่ นเปิดในแดนลบเช่นกนั โดยสาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า หลงัจากตลาดเปิดทาํการไดเ้พียง 15 นาที ดชันีนิกเกอิปรบัตวัลง 
38.54 จุด หรือ 0.14% แตะที9ระดบั 27,405.63 จดุ รฐับาลญี9ปุ่ นเตรียมประกาศภาวะฉกุเฉินรอบใหม่ในกรุงโตเกียวและอีก 3 จงัหวดัใกลเ้คียง 
โดยมาตรการรอบใหม่นี �จะมีความเขม้งวดมากขึ �นกว่าเดิม เพื9อควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ขณะที9รายงานระบวุ่าจาํนวนผูติ้ดเชื �อ
โควิด-19 เพิ9มขึ �นอย่างมากในช่วงวนัหยดุเทศกาลปีใหม่ 

 (+)  ญี)ปุ่ นเตร ียมประกาศภาวะฉุกเฉ ินรอบใหม่ในโตเกยีว สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า รฐับาลญี9ปุ่ นเตรยีมประกาศภาวะ

ฉกุเฉินรอบใหม่ในกรุงโตเกียวและอีก 3 จงัหวดัใกลเ้คียง โดยมาตรการรอบใหม่นี �จะมีความเขม้งวดมากขึ �นกว่าเดิม เพื9อควบคมุการแพร่ระบาด

ของไวรสัโควิด-19 ขณะที9รายงานระบุว่าจาํนวนผูติ้ดเชื �อโควิด-19 เพิ9มขึ �นอย่างมากในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ดา้นสถานีโทรทัศนฟ์ูจิทีวี

รายงานว่า รฐับาลญี9ปุ่ นกาํลงัพิจารณาที9จะประกาศภาวะฉกุเฉินในกรุงโตเกียวและ 3 จงัหวดัโดยรอบ ในสปัดาหนี์ � เนื9องจากยอดผูติ้ดเชื �อโควิด-

19 เพิ9มขึ �นอย่างมาก โดยนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรฐัมนตรีญี9ปุ่ นมีกาํหนดการแถลงข่าวในวนันี � เวลา 09.00 น.ตามเวลาไทย กรุงโตเกียวและ

จงัหวดัใกลเ้คียงอีก 3 แห่งไดเ้รียกรอ้งรฐับาลกลางญี9ปุ่ นใหป้ระกาศภาวะฉกุเฉินต่อสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลงัจากจาํนวนผู้

ติดเชื �อพุ่งขึ �น ซึ9งไดเ้พิ9มแรงกดดนัต่อระบบการแพทยใ์นพื�นที9 นางยรูิโกะ โคอิเกะ ผูว่้าการกรุงโตเกียวและผูว่้าการของจงัหวดัไซตามะ, ชิบะ และ

คานากาวะ ไดร้ว่มกนัเรยีกรอ้งดงักล่าวในการประชมุกบันายยาสโุตชิ นิชิมรูะ รฐัมนตรทีี9รบัผิดชอบในการรบัมือกบัโรคโควิด-19 ระบาด 

 
 
 

  ที)มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 
 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั%งก่อน 

วนัจนัทรที์9 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.6 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.5 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.3 57.3 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.3 56.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.1% 1.3% 

วนัองัคารที9 5 ม.ค 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   56.6 57.5 

วนัพธุที9 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.7 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.4 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   49.9 49.9 

 20.15น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   75K 307K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   55.2 55.3 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั9งซื �อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์     

วนัพฤหสับดีที9 7 ม.ค 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 787K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   54.5 55.9 

วนัศกุรที์9 8 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี9ยตอ่ชั9วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   69K 245K 

 
20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   6.8% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที9มีการประกาศออกมา 
*ที9มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที9 25 ธันวาคม ซึ9งอาจมีการเปลี9ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


