
 

 

 

 

   

1,921  1,907  1,889 

 1,945  1,966  1,989 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเช้าวนันี �แกว่งตัวในกรอบ 1,934.21 - 1,945.67 ดอลลารต่์อออนซ ์ราคาเริ'มมีการพักตัวระยะสั�นหลงัจากปรบัตวัขึ �นมาแรงก่อนหนา้นี � ขณะที' ตลาดหุน้
นิวยอรก์ (NYSE) ไดอ้อกแถลงการณล์่าสดุระบวุ่า NYSE ไดต้ดัสินใจยกเลิกแผนการถอดถอนหุน้บรษัิทสื'อสารโทรคมนาคม 3 แห่งของจีนออกจากการซื �อขายในตลาด หลงัจากที'
ไดม้ีการประชมุหารือรว่มกบัหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง รวมทั�งสาํนกังานควบคมุสินทรพัยต่์างชาติ การตดัสินใจดงักล่าวถือเป็นการกลบัลาํอย่างสิ �นเชิง หลงัจากเมื'อวนัที' 31 ธ.ค.ที'ผ่าน
มา NYSE ประกาศว่าจะถอดหุน้ไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล ์และไชน่ายนิูคอม ออกจากการซื �อขายในตลาด NYSE เพื'อใหเ้ป็นไปตามคาํสั'งของคณะบริหารของประธานาธิบดี
โดนลัด ์ทรมัป์ ที'ประกาศขึ �นบญัชีดาํบรษัิทที'ถกูควบคมุหรือเป็นเจา้ของโดยกองทพัจีน สถานการณด์งักล่าวส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคาํในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยั  อย่างไรก็ตาม 
ภาพรวมราคาทองคาํยงัคงทรงตวัระดบัสงู รบัแรงหนนุจากการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร ์ขณะที'ตลาดมุ่งเป้าจับตาไปที' ผลการเลือกตั�งสมาชิกวฒุิสภารอบสองในรฐัจอรเ์จีย
วนันี � (5 ม.ค.) ว่าพรรคเดโมแครตจะสามารถครองอาํนาจเบ็ดเสรจ็ทั�งในทาํเนียบขาว ทั�งวฒุิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎรไดห้รอืไม่ เพื'อประเมินทิศทางนโยบายในอนาคตของรฐับาล
สหรฐั ซึ'งผลการเลือกตั�งดงักล่าวอาจทาํใหร้าคาทองคาํผนัผวนได ้แต่ผลการเลือกตั�งน่าจะทราบวนัพรุง่นี �ตามเวลาไทย ส่วนวนันี �แนะนาํติดตามการเปิดเผยดชันีภาคการผลิตเดือน
ธ.ค. จากสถาบนัจัดการดา้นอป ุทานของสหรฐั (ISM) เพื'อชี �นาํราคาทองคาํเพิ'มเติม  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า  ราคาทองคาํพยายามทดสอบกรอบราคาดา้นบน แมว่้าจะ
เกิดแรงขายทาํกาํไรสลับเขา้มา แต่การอ่อนตัวลงยังคงจาํกัด  ทั�งนี �  หากราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรบั 1,921 ดอลลารต่์อออนซไ์ด ้ทาํใหร้าคายังคงมีโอกาสขยับขึ �นเพื'อ
ทดสอบแนวตา้นบริเวณ 1,945 ดอลลารต่์อออนซอ์ีกครั�ง หากทะลไุปได ้แนวตา้นถดัไปจะอยู่ในโซน 1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์สามารถถือต่อหากราคาย่อตวัลงไม่
หลุดแนวรบั 1,921-1,907 ดอลลารต่์อออนซ ์หรือหากรบัความเสี'ยงไดสู้งอาจซื �อเพิ'มหากราคายืนเหนือแนวรบัแรกได ้เพื'อทยอยทาํกาํไรหากราคาดีดตัวขึ �นไปไม่ผ่านแนวตา้น 
1,945 ดอลลารต่์อออนซ ์หากผ่านไดส้ามารถถือต่อเพื'อรอขายในโซน 1,966 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                    ห าก ร าค าท อ งคําส าม าร ถ ยืน เห นือ  1,921-1,907 

ด อ ล ล าร ์ต ่อ อ อ น ซ ์แ น ะนําเข ้าซ ื)อ (ตัด ข าด ทุน ห าก ห ลุด  1,907 

ดอ ลลาร ์ต ่อ อ อ น ซ ์) ห าก ร าคาป ร ับ ตัวข ึ)น ไม่ผ่าน บ ร ิเ วณ 1,945 

ดอลลารต์ ่อออนซอ์าจแบ่งขายทาํกาํไร แต่หากผ่านได้ถอืต่อ 

 

05 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
5/01/2564 11:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,942.30 1,941.61 -0.69 -0.04 

Spot Silver ($) 27.20 27.23 0.03 0.11 

เงนิบาท (฿/$) 29.90 29.88 -0.03 -0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,300 27,400 100 0.37 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 50.66 50.96 0.30 0.59 

ดชันดีอลลาร ์ 89.91 89.74 -0.17 -0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.2250 1.2270 0.00 0.16 

ที6มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ร ัฐนิวยอรก์พบผู้ป่วยติดเช ื)อโควิดกลายพันธุ ์ไม่มีประวัต ิเด ินทาง นายแอนดรูว ์คโูอโม ผูว้า่การรฐันิวยอรก์ เปิดเผยว่า รฐันิวยอรก์พบผูต้ิด
เชื �อโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุที์'มีตน้ทางจากองักฤษแลว้ซึ'งเป็นสายพนัธุ ์B.1.1.7 โดยเป็นชายวยั 60 ปีจากเขตซาราโทกา และไม่มีประวตัิการเดนิทาง 
ผูว้่าการรฐันิวยอรก์แถลงต่อสื'อมวลชนวา่ ผูต้ิดเชื �อรายนี�ทาํงานในรา้นขายอญัมณีซึ'งพบว่ามีผูต้ดิเชื �ออีก 3 คนดว้ยกนั แต่ยงัไม่ทราบวา่เป็นสายพนัธุ์
ใหม่เหมือนกันหรือไม่ โดยผูป่้วยติดเชื �อโควิดกลายพันธุ์รายนี�เริ'มมีอาการดีขึ �นแลว้ รฐันิวยอรก์ไดรุ้กตรวจหาผูต้ิดเชื �อไวรสัชนิดกลายพันธุ์นี �ไปแลว้
ประมาณ 5,000 ครั�ง โดยนายคโูอโมเชื'อว่าไวรสัชนิดกลายพันธุ์ดงักล่าวแพร่ระบาดในวงกวา้งกว่าที'ทราบมาก แต่ขณะนี�ยงัไม่พบการติดเชื �อไวรสั
กลายพนัธุใ์นมหานครนิวยอรก์ซึ'งมีผูอ้ยู่อาศยัจาํนวนมาก ก่อนหนา้นี� รฐัแคลิฟอรเ์นียก็ไดป้ระกาศพบไวรสัโควดิ-19 ชนิดกลายพนัธุเ์ดียวกนันี�เช่นกนั 
หลงัจากที'พบไวรสักลายพนัธุด์งักล่าวรายแรกในรฐัโคโลราโด ดร.แอนโทนี ฟอซี ผูอ้าํนวยการสถาบนัภูมิแพแ้ละโรคติดตอ่แห่งชาตสิหรฐัเปิดเผยก่อน
หนา้นี�ว่า เขาไม่ประหลาดใจที'พบไวรสัโควิดสายพันธุ์ใหม่ในสหรฐั พรอ้มระบุดว้ยว่า ไวรสัสายพันธุใ์หม่มีแนวโนม้ที'จะระบาดทั'วประเทศ และการ
กลายพนัธุข์องไวรสัดงักล่าวก็ถือเป็นเรื'องปกต ิ

 (-) ตลาดหุ้นนิวยอรก์กลับลํา ตัดสินใจยกเลิกถอดหุ้น  3 บร ิษัทเทเลคอมยักษใ์หญ่จีน  ตลาดหุน้นิวยอรก์ (NYSE) ไดอ้อกแถลงการณ์ล่าสุด
ระบวุ่า NYSE ไดต้ดัสินใจยกเลิกแผนการถอดถอนหุน้บรษัิทสื'อสารโทรคมนาคม 3 แห่งของจีนออกจากการซื �อขายในตลาด หลงัจากที'ไดมี้การประชุม
หารือร่วมกบัหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง รวมทั�งสาํนกังานควบคมุสินทรพัยต์่างชาติ การตดัสินใจดงักล่าวถือเป็นการกลบัลาํอย่างสิ �นเชิง หลงัจากเมื'อวนัที' 
31 ธ.ค.ที'ผ่านมา NYSE ประกาศว่าจะถอดหุน้ไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล ์และไชน่ายูนิคอม ออกจากการซื �อขายในตลาด NYSE เพื'อใหเ้ป็นไป
ตามคาํสั'งของคณะบรหิารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ที'ประกาศขึ �นบญัชีดาํบริษัทที'ถูกควบคมุหรือเป็นเจา้ของโดยกองทพัจีน  เมื'อวนัที' 18 ธ.ค.
ที'ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ลงนามบังคบัใชก้ฎหมาย "The Holding Foreign Companies Accountable Act" ซึ'งเป็นกฎหมายใหม่ที'พุ่ง
เป้าถอดหุ้นของบริษัทต่างๆ ออกจากตลาดหุ้นสหรัฐ หากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี Public Accounting Oversight Board 
(PCAOB) ของสหรฐัภายในระยะเวลา 3 ปี ทั�งนี � แมก้ฎหมายดงักล่าวจะออกมาเพื'อบงัคบัใชก้บับริษัทต่างชาติทั�งหมดที'จดทะเบียนในสหรฐั แต่ก็ถูก
มองว่าเป็นการพุ่งเป้าไปที'บริษัทของจีนโดยเฉพาะ ซึ'งนับเป็นความพยายามอีกครั�งของรฐับาลปธน.ทรมัป์ที'จะเพิ'มความตงึเครียดกบัจีนในสปัดาห์
ทา้ยๆ ก่อนที'ทรมัป์จะอาํลาตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐั 

 (-) นายกรัฐมนตร ีสหราชอาณาจักรประกาศล็อกดาวนอ์ ังกฤษถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ์ร ับมือโควิด-19 กลายพันธุ ์วานนี� (4 มกราคม) บอ
รสิ จอหน์สนั นายกรฐัมนตรีสหราชอาณาจกัร ประกาศล็อกดาวนอ์งักฤษถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ ์เพื'อรบัมือโควิด-19 กลายพนัธ◌ุ์ที'แพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี� แม้ว่าทางการสหราชอาณาจักรจะเดินหน้ารับรองและเริ'มการใช้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 จาก Pfizer-BioNTech และ 
AstraZeneca-Oxford แลว้ก็ตามในช่วงปลายปี 2020 ที'ผ่านมา จอหน์สนัแนะใหป้ระชาชนอยู่แต่ภายในที'พกัอาศยัเหมือนกับช่วงล็อกดาวนใ์นการ
ระบาดระลอกแรกเมื'อเดือนมีนาคมปีที'แลว้ โดยให ้Work from Home เป็นส่วนใหญ่ และออกจากที'พกัอาศยัเฉพาะมีเหตจุาํเป็นเท่านั�น สถานศกึษา
ทั�งหมดจะเริ'มปิดทาํการชั'วคราวตั�งแต่วนันี � (5 มกราคม) รา้นตดัผมจะปิดใหบ้รกิาร ขณะที'รา้นอาหารจะใหบ้ริการเฉพาะซื �อกลบับา้นเท่านั�น เพื'อลด
โอกาสเสี'ยงในการติดและแพร่กระจายเชื�อ สหราชอาณาจกัรมีผูต้ิดเชื �อสะสมแลว้กว่า 2.72 ลา้นราย เสียชีวิตแลว้ 7.5 หมื'นราย เบื �องตน้จากขอ้มูล
ตดิตามสถานการณก์ารฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19 ของ Our World in Data พบว่าประชากรสหราชอาณาจกัร 1.39 รายไดร้บัการฉีดวคัซีนแลว้ เมื'อเทียบ
กบัจาํนวนประชากรทั�งหมด 100 ราย 

 (+/-) ดอลลารท์รงตัวกรอบล่าง 103 เยน จับตาผลเลือกตั)งส.ว.ร ัฐจอร เ์จยี  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัทรงตวับรเิวณกรอบล่าง 103 เยน เนื'องจากเท

รดเดอรช์ะลอการลงทนุเพราะกาํลงัรอดผูลการเลือกตั�งสมาชิกวฒุสิภารอบสองในรฐัจอรเ์จีย หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั�งสมาชิกวฒุสิภารอบ

สองในรฐัจอรเ์จียวนันี� (5 ม.ค.) จะทาํใหท้างพรรคสามารถครองอาํนาจเบ็ดเสร็จทั�งในทาํเนียบขาว วฒุิสภา และสภาผูแ้ทนราษฎร ซึ'งจะทาํใหก้าร

ผลกัดนัมาตรการปรบัขึ �นภาษีภายใตร้ฐับาลของนายโจ ไบเดน เป็นไปไดง้่ายขึ �น สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ณ เที'ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลาร์

เคลื'อนไหวที' 103.11-103.12 เยน เทียบกบั 103.10-103.20 เยนที'ตลาดนิวยอรก์ และ 102.91-102.93 เยนที'ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื'อ

วานนี�                                                        ที6มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, Prachachat และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

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

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

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

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 56.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   0.9%** 1.3% 

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

วนัพธุที' 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 ยอดสั'งซื �อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์     

วนัพฤหสับดีที' 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 

วนัศกุรที์' 8 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี'ยตอ่ชั'วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจรงิที'มีการประกาศออกมา 
*ที'มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที' 25 ธันวาคม ซึ'งอาจมีการเปลี'ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


