
 

 

 

 

   

1,904  1,889  1,873 

 1,933  1,950  1,966 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้มีจงัหวะรว่งลงมาทดสอบระดบัตํ�าสดุระหว่างวนับรเิวณ 1,906 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงกดดนัจาก Dollar Index ที�ขึ 3นไปทดสอบบริเวณ 
90 จุดในระหว่างการซื 3อขายช่วงเชา้ หลังการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัวานนี3ที�ออกมาดีเกินคาดหลายรายการ อาทิ ISM เผยดัชนีภาคบริการสหรฐัดีดตัว
มากกว่าคาดในเดือนธ.ค.ที�ระดบั 57.2  หลงัจากปรบัตวัลงติดต่อกนัในช่วง 2 เดือนก่อนหนา้ ขณะที� ตวัเลขผูยื้�นขอสวสัดิการว่างงานลดลงสปัดาหที์�แลว้สวนทาง
คาดการณ ์โดยการศกึษาจาก Pfizer และนกัวิทยาศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยัการแพทย ์University of Texas Medical Branch บ่งชี 3ว่า วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการต่อตา้นไวรสักลายพนัธุที์�ตาํแหน่งเกาะจบัตวัรบัของเซลลม์นุษย ์(N501Y) เป็นโควิด-19 กลายพนัธุที์�สามารถแพรเ่ชื 3อไดใ้นระดบัสงู ซึ�งคน้พบในองักฤษและ
แอฟริกาใต ้ อย่างไรก็ดี ราคาเริ�มปรบัตวัในกรอบแคบลง คาดนกัลงทุนรอมุ่งเป้าไปที�การเปิดเผยตวัเลขสาํคญัในตลาดแรงงานสหรฐัประจาํเดือนธ.ค. อาทิ รายได้
เฉลี�ยต่อชั�วโมง ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร และอตัราการว่างงาน ซึ�งมีกาํหนดเปิดเผย เวลา 20.30น.วนันี 3ตามเวลาไทย  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า 
หากราคาทองย่อตวัลงมาพยายามทรงตวัเหนือระดบั 1,904 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ราคาเริ�มมีการดีดตวักลบัทกุครั3งเมื�อราคาออ่นตวัลง แตห่ากการดีดตวักลบัราคายงัไม่
สามารถดีดตวักลบัไปทดสอบหรือยืนเหนือโซนแนวตา้น 1,930-1,933 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นอาจเกิดแรงขายจะกดดนัใหร้าคาปรบัตวัลงทดสอบแนวรบัอีกครั3ง 
แนะนาํกลยุทธ์ ลงทุนในกรอบจากการแกว่งตวั โดยเขา้เสี�ยงซื 3อเมื�อราคาทองคาํอ่อนตวัลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,904 ดอลลารต์่อออนซอ์ย่างแข็งแกรง่ ตดั
ขาดทนุหากราคาหลดุแนวรบับรเิวณ 1,901 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และขายทาํกาํไรหากราคาทองคาํไมผ่า่นแนวตา้นบรเิวณ 1,930-1,933 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    เน้นเก็งกาํไรระยะสั�น  การเข ้าซ ื�ออาจต้องรอจังหวะ

การอ ่อนตัวลงของราคาค่อยเข ้าซ ื�อ โซน  1,904 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

หร ือราคาไม่สามารถยืน 1,930-1,933 ดอลลารต์ ่อออนซไ์ด้ ให ้แบ่ง

ขายเพ ื2อทาํกาํไรบางส่วน แต่หากผ่านได้ให ้ชะลอการขายออกไป 

 

08 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
8/01/2564 11:19 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,913.50 1,910.20 -3.30 -0.17 

Spot Silver ($) 27.10 27.03 -0.07 -0.26 

เงนิบาท (฿/$) 30.06 30.09 0.03 0.10 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,250 27,250 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.53 54.48 -0.05 -0.09 

ดชันดีอลลาร ์ 89.82 89.86 0.04 0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.2264 1.2262 0.00 -0.02 

ที2มา : Aspen 

 



 

 

 (+) เฟดคาดเศรษฐกิจสหรัฐอาจหดตัวใน Q1 แต่จะกลับมาฟื� นตัวช่วงคร ึ2งปีหลัง  นายแพทคริค ฮารเ์กอร ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
สาขาฟิลาเดลเฟียคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรฐัมีแนวโนม้ชะลอตวัลงอย่างมีนยัสาํคญั หรืออาจจะถึงขั3นหดตวัลงในไตรมาสแรกของปีนี3 "ผมคาดว่า 
เศรษฐกิจทั�วประเทศของสหรฐัในไตรมาส 4/2563 จะขยายตวัเล็กนอ้ย ก่อนที�จะชะลอตวัลงอย่างมีนยัสาํคญัในไตรมาสแรกของปีนี3 หรืออาจจะเขา้สู่
ภาวะติดลบ แตข่่าวดีก็คือวา่ ความอ่อนแอของเศรษฐกิจอาจจะเกิดขึ 3นแคใ่นระยะสั3นๆ เนื�องจากมีความหวงัว่าเศรษฐกิจจะไดร้บัปัจจยัหนนุหลงัจากมี
การฉีดวคัซีนตา้นไวรสัโควดิ-19 ใหก้บัประชาชน " นายฮารเ์กอรก์ล่าวในการประชมุทางไกลซึ�งจดัโดยวารสารฟิลาเดลเฟีย บสิิเนส 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าแตะกรอบบน 103 เยน จากแรงซ ื�อหลังตลาดหุ้นนิวยอรก์ทาํนิวไฮ  สกลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึ 3นแตะกรอบบนของช่วง 
103 เยน โดยนกัลงทนุไดเ้ขา้ซื 3อเงินดอลลารซ์ึ�งเป็นสินทรพัยที์�เสี�ยงกว่าเยนในตลาดเงินโตเกียว หลงัดชันีดาวโจนส,์ S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุน้
นิวยอรก์ปิดพุ่งขึ 3นทาํนิวไฮเมื�อคืนนี3 ขานรบัการที�สภาคองเกรสสหรฐัประกาศรบัรองชัยชนะของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการในการเลือกตั3ง
ประธานาธิบดีสหรฐั ซึ�งจะช่วยใหค้ณะบรหิารของพรรคเดโมแครตสามารถผลกัดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ไดอ้ย่างราบรื�น สาํนกัข่าวเกียว
โดรายงานว่า ณ เที�ยงวนันี3ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื�อนไหวที� 103.81-103.85 เยน เทียบกบั 103.78-103.88 เยนที�ตลาดนิวยอรก์ และ 103.36-
103.37 เยนที�ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื�อวานนี3 

 (-) ตลาดหุ้น เอเช ียเปิดบวก ขานรับข่าวสภาคองเกรสร ับรองชัยชนะไบเดน  ตลาดหุน้เอเชียปรบัตวัขึ 3นในเชา้วนันี3ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ที�ปิดพุ่งขึ 3นทาํนิวไฮเมื�อคืนนี3 หลงัจากสภาคองเกรสสหรฐัประกาศรบัรองชยัชนะในการเลือกตั3งประธานาธิบดีสหรฐัของนายโจ ไบ
เดนอย่างเป็นทางการ ซึ�งจะช่วยใหค้ณะบริหารของพรรคเดโมแครตสามารถผลักดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ไดอ้ย่างราบรื�น ดชันี SSE 
Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี3ที� 3,577.69 จุด เพิ�มขึ 3น 1.49 จุด, +0.04%, ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวันนี3ที� 27,720.14 จุด เพิ�มขึ 3น 
230.01 จดุ, +0.84% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี3ที� 27,630.03 จดุ เพิ�มขึ 3น 81.51 จดุ, +0.30% 

 (-) บราซ ิลเผยผลทดลองวัคซ ีน "ซโินแวก" มีประสิทธ ิภาพ 78% ป้องกันโควดิ  บราซลิเปิดเผยวา่ ผลการทดลองขั3นสดุทา้ยของวคัซีนตา้นโควดิ-
19 ที�พฒันาโดยบรษัิท ซโินแวก ไบโอเทค ของจีน มีประสิทธิภาพ 78% ในการป้องกนัโควิด-19 หลงัจากที�ก่อนหนา้นี3 มีการเปิดเผยออกมาว่าวคัซีนตวั
ดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรสัไดร้าว 50-90% จากการทดลองในบราซิล ซึ�งไดส้รา้งความเคลือบแคลงสงสัยใหก้ับวคัซีนที�พัฒนาโดย
บรษัิทจีนซึ�งจะถูกนาํมาใชใ้นบราซิล ขอ้มลูดงักล่าวไดร้บัการยืนยนัโดยเจา้หนา้ที�ของรฐัซานเปาโลซึ�งระบุว่า ตวัเลขนี3มาจากการทดลองขั3นสุดทา้ยที�
ดาํเนินการกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 13,000 คน ขณะที�วคัซีน mRNA ที�พฒันาโดยบรษัิทไฟเซอรแ์ละโมเดอรน์า แสดงใหป้ระสิทธิภาพการปอ้งกนัไวรสั 
95% ในการทดลองขั3นเดียวกนั นายดิมาส โควาส ผูอ้าํนวยการสถาบนับูตนัตนั (Butantan Institute) ศนูยว์ิจยัทางชีววิทยาและผูผ้ลิตวคัซีนในรฐัเซา
เปาล ูซึ�งกาํลงัร่วมมือกบัซิโนแวกเพื�อผลิตวคัซีนมาใชใ้นประเทศ กล่าวว่า วคัซีนของซโินแวกมีประสิทธิภาพ 78% ในการปอ้งกนัการตดิเชื 3อที�ไม่รุนแรง 
และ 100% ในการป้องกันไม่ใหค้นไขมี้อาการปานกลางและรุนแรงจากการติดเชื 3อไวรสั ทั3งนี 3 สถาบนับูตนัตนักาํลงัวางแผนที�จะขออนมุตัิการใชง้าน
วคัซีนกรณีฉกุเฉินจาก Anvisa ซึ�งเป็นหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นสขุภาพของบราซลิในวนัศกุรนี์ 3 โดย Anvisa จะใชเ้วลาประมาณ 10 วนัในการวเิคราะห์
คาํขอดงักล่าว 

 (-) วัคซ ีน "Pfizer/BioNTech" ดูเหมือนมีประสิทธ ิภาพในการป้องกันโควดิ-19 กลายพันธุ ์ ขอ้มลูการศกึษาในหอ้งปฏิบตัิการที�ดาํเนินการดว้ย

บรษัิท Pfizer Inc ระบวุ่า วคัซีนของบรษัิท Pfizer Inc และ BioNTech ดเูหมือนมีประสิทธิภาพในการปอ้งกนัโควดิ-19 กลายพนัธุที์�สามารถแพรเ่ชื 3อได้

ในระดบัสูง ซึ�งคน้พบในองักฤษและแอฟรกิาใต ้การศกึษาจาก Pfizer และนกัวิทยาศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยัการแพทย ์University of Texas Medical 

Branch บ่งชี 3ว่า วคัซีนดงักล่าวมีประสิทธิภาพในการต่อตา้นไวรสักลายพนัธุที์�ตาํแหน่งเกาะจบัตวัรบัของเซลลม์นษุย ์(N501Y)  นายแพทยฟิ์ล เดอร์

มิตเซอร ์ซึ�งเป็นหนึ�งในนกัวิทยาศาสตรว์คัซีนไวรสัของ Pfizer ระบุว่า การกลายพนัธุด์งักล่าวอาจทาํใหเ้กิดการแพร่เชื 3อไดม้ากขึ 3นและมีความกงัวลว่า

จะทาํใหไ้วรสัหลบหนีสารภมูิตา้นทานที�มาจากวคัซีน 

                   ที2มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตวัเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

 ทั3งวนั ทั3งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (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 3อ (PMI) ภาคการผลิต   60.7** 57.5 

วนัพธุที� 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.0** 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   46.4** 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   49.4** 49.9 

 20.15น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   -123K** 307K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   54.8** 55.3 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื 3อภาคโรงงาน   1.0%** 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ3ามนัรายสปัดาห ์   -8.0M** -2.8M 

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

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั3งแรกรายสปัดาห ์   787K** 787K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการบรกิาร   57.2** 55.9 

วนัศกุรที์� 8 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   60K 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 ้

 
 

 


