
 

 

 

 

   

1,934  1,921  1,907 

 1,966  1,979  1,993 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้เผชิญแรงขายทาํกาํไร ขณะที�ดอลลารส์ลบัแข็งคา่ หลงั Polls ผลการเลือกตั(งสมาชิกวุฒสิภารอบสองในรฐัจอรเ์จียอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 11.13 น. ตาม
เวลาไทยซึ�งเริ�มนบัคะแนนไปไดร้าว 91% พบว่า เดวิด เพอรด์วิ (David Perdue) จากพรรครีพบัลกินั มีคะแนนนาํ จอน ออสซอฟฟ์ (Jon Ossoff) จากพรรคเดโมแครต ดว้ยคะแนน 51.4% 
ต่อ 48.6% ขณะที� เคลลี โลฟฟเลอร ์(Kelly Loeffler) จากพรรครีพับลิกัน มีคะแนนนาํ ราฟาเอล วอรน็์อค (Raphael Warnock) จากพรรคเดโมแครต ดว้ยคะแนน 51% ต่อ 49% 
สถานการณด์งักลา่วกระตุน้แรงขายทาํกาํไรทองคาํ เนื�องจาก หากรีพบัลกินัครองเสียงขา้งมากในวฒุิสภา จะสง่ผลใหก้ารออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ของนาย โจ เบนเดน ว่า
ที�ปธน.สหรฐัคนใหม่เผชิญอปุสรรค แตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัคงตอ้งรอผลอย่างเป็นทางการอีกครั(งเพื�อประเมินนโยบายของรฐับาลสหรฐัตอ่ไป อย่างไรก็ดี คาด Downside ราคาทองคาํจะอยู่ใน
กรอบจาํกัด เนื�องจากเศรษฐกิจทั�วโลกและสหรฐัยงัไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที� ธนาคารโลก (World Bank) ไดป้รบัลดคาดการณ ์GDP โลกปี 2564 ลง
เหลือ 4% ซึ�งลดลงจากคาดการณฉ์บบัก่อนหนา้เมื�อเดือนมิ.ย.ปีที�แลว้ หลงัการเตบิโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2563 ที�ผ่านมาหดตวัถึง -4.3% อีกทั(งระบอีุกว่า การระบาดของไวรสัโควิด-
19 มีผลตอ่การฟื(นตวัที�จะเป็นไปอย่างซบเซา โดยหากสถานการณ์ยํ�าแย่เลวรา้ยขีดสดุ เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัไดเ้พียง 1.6% ในปีนี( นอกจากนี( World Bank ปรบัลดคาดการณ ์GDP 
สหรฐัปี 2564 ลงเหลือ 3.5% จากเดมิคาดไวที้� 4% ทองคาํจงึยงัเป็นสนิทรพัยที์�น่าจะใหผ้ลตอบแทนเป็นบวกตอ่เนื�องในปีนี(  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หลงัจากราคาทองคาํดีดตวั
ขึ (นในระยะสั(นในช่วงที�ก่อนหนา้นี(  ก็มีแรงขายทาํกาํไรสลบัออกมาไม่มากแสดงใหเ้ห็นถึงการแกว่งตวัในทิศทางที�ค่อยๆขยบัขึ (น โดยราคายกระดบัตํ�าสดุ และ ระดบัสงูสดุขึ (นในรายวนัได ้
เบื(องตน้ หากราคาทองคาํยงัไม่สามารถยืน 1,966 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้โดยนกัลงทนุตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรออกมาที�อาจเพิ�มขึ (น ซึ�งอาจกดดนัราคาทองคาํใหล้งสูแ่นวรบัในระดบั 
1,934-1,921 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้แนะนาํกลยทุธ ์เขา้ซื (อเพื�อทาํกาํไรระยะสั(น เมื�อราคาปรบัตวัลงมาในบรเิวณแนวรบั 1,934-1,921 ดอลลารต์อ่ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุแนวรบั
1,921 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ ขณะที�การขายอาจพิจารณาในโซน 1,966 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่ากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายออกไป 
 

                     หากราคาทองคาํไม่สามารถยืน 1,966 ดอลลารต์ ่อ

ออนซไ์ด้ ให ้แบ่งทองคาํออกขายเพ ื*อทาํกาํไรบางส่วน แต่หากผ่าน

ได้ให ้ช ะลอ ก าร ข ายอ อ กไป  แ ละเมื*อ ร าคาอ ่อ น ตัวลงให ้เข ้าซ ื0อ

บร ิเวณแนวร ับ 1,934-1,921 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

06 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
6/01/2564 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,949.60 1,945.70 -3.90 -0.20 

Spot Silver ($) 27.50 27.32 -0.18 -0.65 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.92 0.00 0.00 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,550 27,550 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 53.52 53.84 0.32 0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 89.49 89.49 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.2294 1.2299 0.00 0.04 

ที*มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ‘เวิลดแ์บงก’์ ห ั*น GDP โลกปีนี0โตเหลือ 4% พ ิษโควิด-19 ยังระบาดหนัก มอง ‘จีน’ ขยายตัวเด่นถึง 7.9% ธนาคารโลก หรือ World Bank 
เปิดเผยรายงานแนวโนม้การขยายตวัเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยคาดว่าปีนี(มีแนวโนม้ขยายตวัที� 4.0% ลดลงจากระดบัที�คาดการณ์ไวใ้นรายงาน
ฉบบัก่อนหนา้เมื�อเดือนมิถุนายนปีที�แลว้ ขณะที�การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2020 ที�ผ่านมาหดตวัถึง 4.3% ทั(งนี ( รายงานของ World Bank 
ยงัระบุอีกว่า แมกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจจะไดร้บัความเสียหายนอ้ยกว่าที�คาดการณ์ไว ้แต่การระบาดของไวรสัโควิด-19 ก็ยงัมีผลต่อการฟื(นตวัที�จะ
เป็นไปอย่างซบเซา โดยหากสถานการณย์ํ�าแย่เลวรา้ยขีดสุด เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัไดเ้พียง 1.6% ในปีนี( โดยเฉพาะอย่างยิ�งกรณีที�การระบาดยงัคง
ลกุลาม และการฉีดวคัซีนเป็นไปอย่างเชื�องชา้ ขณะที�เศรษฐกิจโลกในปีหนา้มีแนวโนม้ขยายตวัลดลงมาอยู่ที� 3.8% และไวรสัโควิด-19 จะยงัคงส่งผล
กระทบต่อการลงทนุและการจา้งงาน ในส่วนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติมหาอาํนาจอย่างสหรฐัฯ World Bank คาดวา่จะขยายตวั 3.5% ใน
ปีนี( ลดลงจากการคาดการณ์ครั(งก่อนหนา้ซึ�งอยู่ที� 4.0% ขณะที�คู่แข่งอย่างจีนจะมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดถ้ึง 7.9% ในปีนี( เพิ�มขึ (นจากระดบั 
6.9% จากการคาดการณค์รั(งก่อน 

 (+) ทร ัมป์ ลงนามร่างกม.สั*งห ้าม 8 แอพพลิเคชั*นจีนท ําธ ุรกรรมในสหรัฐฯ สาํนักข่าวบลูมเบิรก์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ของ
สหรฐัฯไดล้งนามในร่างกฎหมายอนมุัติคาํสั�งหา้มใหบ้ริษัทของสหรฐัฯทาํธุรกรรมกบั 8 แอพพลิเคชั�นของจีนซึ�งประกอบดว้ย Alipay, WeChat Pay , 
CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate และ WPS Office โดยจะมีผลบังคับภายในระยะเวลา 45 วัน  ผู้นาํสหรัฐฯกล่าวว่า 
สาํหรบัคาํสั�งหา้มการทาํธุรกรรมในครั(งนี ( เป็นผลมาจากการที� แอพพลิเคชั�นทั(ง 8 ของจีนมีการเขา้ถึงอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสส์่วนบคุคลเช่นสมารท์โฟน 
หรือคอมพิวเตอร ์โดยแอพพลิเคชั�นเหล่านี(ไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูของผูใ้ช ้ทาํใหร้ฐับาลจีนสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที�อ่อนไหว เช่นขอ้มลูส่วนบุคคล และขอ้มลูที�
สรา้งประโยชนใ์นการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั�นคงใหก้ับจีน ทาํใหร้ฐับาลสหรฐัฯจาํเป็นตอ้งดาํเนินการจัดการกับภัยคุกคามที�อาจเกิดขึ (นทนัที 
ขณะที�เจา้หนา้ที�รฐับาลสหรฐัฯ กล่าววา่แมค้าํสั�งดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในระยะเวลา 45 วนั แตร่ฐับาลมีแผนที�จะบงัคบัใชร้า่งกฎหมายดงักล่าว
ก่อนวนัที� 20 ม.ค.ซึ�งเป็นวนัที�ประธานาธิบดีทรมัป์ หมดวาระลงอย่างเป็นทางการ ทั(งนี (รฐับาลสหรฐัฯภายใตก้ารบริหารของประธานาธิบดีทรมัป์ มี
นโยบายที�แข็งกรา้วกบัทางจีนตลอดช่วง 4 ปีที�ผ่านมา ซึ�งสหรฐัฯพยายามกดดนัจีนในหลายรูปแบบทั(งการขึ (นภาษีสินคา้นาํเขา้การขึ (นบญัชีดาํบรษัิท
ของจีนมากกวา่หลายรอ้ยบรษัิท รวมถงึการหา้มแอพพลิเคชั�น Tiktok และ Wechat ทาํธุรกรรมในสหรฐัฯในปีที�ผ่านมา 

 (+)  ตลาดหุ้นนิวยอรก์เล็งถอด 3 ห ุ้นสื*อสารจีนอ ีกรอบ หลังถูกวิพากษว์ิจารณ์หนัก สื�อต่างประเทศรายงานโดยอา้งแหล่งข่าวว่า ตลาดหุน้
นิวยอรก์ (NYSE) กาํลงัพิจารณาเรื�องการกลบัมาดาํเนินการตามแผนเดมิที�จะปลดหุน้ 3 บรษัิทสื�อสารรายใหญ่ของจีนออกจากตลาด หลงัจากนายสตี
เวน มนชิูน รฐัมนตรีคลงัสหรฐัไดอ้อกมาวิพากษ์วิจารณ์ NYSE ที�ตดัสินใจอนมุตัิใหบ้ริษัททั(ง 3 แห่งยงัคงเทรดหุน้ในตลาดไดต้่อไป แหล่งข่าวระบุว่า 
ท่าทีของ NYSE ไดส้รา้งความสบัสนใหก้บันกัลงทนุในตลาดเป็นอย่างมาก โดยเมื�อวนัที� 31 ธ.ค.ที�ผ่านมา NYSE ไดป้ระกาศว่าจะถอดหุน้บริษัทของ
จีนซึ�งไดแ้ก่ ไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล ์และไชน่ายูนิคอม ตามคาํสั�งของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ แต่ต่อมาในวนัที� 4 ม.ค. NYSE ไดเ้ปลี�ยนใจ
ยกเลิกแผนการถอดหุน้ของทั(ง 3 บริษัท หลังจากที�ไดมี้การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั(งสาํนักงานควบคุมสินทรพัย์ต่างชาต ิ
จนกระทั�งล่าสดุในช่วงเชา้นี(มีรายงานว่า NYSE จะทาํการทบทวนการตดัสินใจดงักล่าวอีกครั(ง รายงานระบวุ่า นายมนชิูนไดเ้รียกตวันายสเตซีย ์คนันิง
แฮม ประธานบรษัิท NYSE Group เขา้พบ เพื�อแสดงความไม่พอใจที� NYSE ไดต้ดัสินใจอนญุาตใหบ้รษัิทสื�อสารจีนทั(ง 3 แหง่เทรดหุน้ในตลาดตอ่ไป 

 (+/-)  เอ ็กซ ิทโพลชี0ศึกเลือกตั0งวุฒิสมาชิกในจอร เ์จียสูสี  ขอ้มูลจากเอ็กซิทโพลในวนัอังคารบ่งชี (ถึงการแข่งขนัอันสูสีในศึกเลือกตั(งวฒุิสมาชิก

สหรฐั 2 ที�นั�งในรฐัจอรเ์จีย ซึ�งจะตดัสินว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นฝ่ายควบคมุวฒุิสภาและชะตากรรมที�เป็นไปไดข้องวาระการออกกฎหมายของนาย

โจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐั นายเดวิด เพอรด์ิว และนางเคลลีย ์ลอฟเฟลอร ์ผูด้าํรงตาํแหน่งวุฒิสมาชิกปัจจุบนัจากพรรครีพบัลิกนั ชิงชยักับ

นายจอน ออสซอฟฟ์ ซึ�งเป็นผูผ้ลิตภาพยนตรส์ารคดี และบาทหลวงราฟาเอล วอรน์อคจากโบสถใ์นแอตแลนตา้ ซึ�งทั(งคู่สงักดัพรรคเดโมแครต ผลการ

นบัคะแนนนอกคหูาของผูอ้อกเสียงกว่า 5,200 คนพบว่า ก่อนหนา้นี(ครึ�งหนึ�งลงคะแนนเสียงใหก้บัประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ของสหรฐัจากพรรครี

พับลิกันในเดือนพ.ย.และครึ�งหนึ�งสาํหรบันายไบเดน ผูอ้อกเสียงมีความคิดเห็นในระดบัพอๆกันในประเด็นที�ว่า พรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันควร

ควบคมุวฒุสิภา                            ที*มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

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   60.7** 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 ้

 
 

 


