
 

 

 

 

   

1,818  1,800  1,782 

 1,855  1,874  1,889 

สรุป  ราคาทองคาํช่วงเชา้ผนัผวน มีจงัหวะรว่งลงไปทดสอบระดบัต ํ�าสดุบริเวณ 1,831.16 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ก่อนจะมีแรงซื ,อกลบัเขา้มาหนนุใหร้าคาฟื,นตวัขึ ,น 
อย่างไรก็ดี ราคายงัคงยืนเหนือระดบัต ํ�าสดุของเดือนนี,ที�ทาํไวบ้ริเวณ 1,817 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้แสดงถงึแรงซื ,อที�เขา้มาพยงุไว ้โดยปัจจยัที�น่าตดิตามคือ นาย
ไบเดน เตรียมประกาศมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจครั,งใหญ่ในช่วงเย็นวนันี,ตามเวลาสหรฐั  เพื�อเยียวยาชาวสหรฐัและภาคธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรสัโควดิ-19 โดยมาตรการดงักล่าวคาดจะมีมลูค่า 2 ลา้นลา้นดอลลาร ์ซึ�งจะช่วยกระตุน้แรงซื ,อทองคาํในฐานะสินทรพัยที์�ช่วยป้องกนัความเสี�ยง
จากเงินเฟ้อ รวมทั,งติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล์  ประธานธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)ในงานซึ�งจัดโดย Princeton University Bendheim 
Center for Finance  พรอ้มแนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของราคาทองคาํอย่างใกลชิ้ด เพราะระยะสั,นราคามีความผนัผวนเพิ�มขึ ,น  ดา้นปัจจยัทางเทคนิค
ประเมินวา่ ราคามีแรงขายเพิ�มมากขึ ,น หากการอ่อนตวัลงของราคาทองคาํยงัสามารถรกัษาระดบัเหนือบริเวณแนวรบั 1,818 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจจะเห็น
การดีดตวักลบัขึ ,นไปบรเิวณแนวตา้น 1,855-1,874 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาหลดุ 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัต ํ�าสุดของสปัดาหนี์,)จะทาํใหม้มุมอง
เชิงลบเพิ�มมากขึ ,น  แนะนาํกลยุทธ์ื ลงทนุระยะสั,น โดยหาจงัหวะเขา้ซื ,อเมื�อราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทนุหากยืน 
1,818 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ม่ได)้ แตห่ากราคาปรบัตวัขึ ,นตวัขึ ,นใหพ้ิจารณาบรเิวณ 1,855-1,874 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุทยอยขายทาํกาํไร 
 

                    สามารถถือ ทอ งคําต่อ ได้หากราคาไม่ห ลุด

แนวร ับ 1,818 ดอลลารต์ ่อออนซ ์และไปรอลุ้นขายทาํกาํไร

บร ิเวณแนวต้าน 1,855-1,874 ดอลลารต์ ่อออนซ ์

 

 

14 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
14/01/2564 12:06 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,844.30 1,840.88 -3.42 -0.19 

Spot Silver ($) 25.21 25.23 0.02 0.08 

เงนิบาท (฿/$) 30.02 30.03 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,200 -150 -0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.92 55.91 -0.01 -0.02 

ดชันดีอลลาร ์ 90.33 90.41 0.07 0.08 

เงนิยโูร (€/$) 1.2154 1.2147 0.00 -0.06 

ที0มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ส ห ร ัฐติด เช ื<อ โค วิด ท ะลุ  23 ล้าน ร าย ยอ ด เสียช ีวิต พ ุ่ งแ ต ะ 383,939 ร าย   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่ง
มหาวิทยาลัยจอหน์ ฮอปกินส ์รายงานว่า ณ วนัพุธที� 13 ม.ค.ตามเวลาสหรฐั จาํนวนผูต้ิดเชื ,อไวรสัโควิด-19 ในสหรฐัเพิ�มขึ ,นแตะระดบั 23,029,450 
ราย และจาํนวนผู้เสียชีวิตเพิ�มขึ ,นเป็น 383,939 ราย รัฐแคลิฟอรเ์นียมีจาํนวนผู้ติดเชื ,อมากที�สุด โดยอยู่ที�  2,821,512 ราย ตามด้วยรัฐเท็กซัส 
2,032,809 ราย และรฐัฟลอรดิา 1,517,472 ราย ขณะเดียวกนัรฐันิวยอรก์และรฐัอิลลินอยสต์า่งก็มีจาํนวนผูต้ิดเชื ,อ 1 ลา้นราย ส่วนรฐัอื�นๆ ที�มีจาํนวน
ผูต้ดิเชื ,อเกิน 6 แสนราย ไดแ้ก่ โอไฮโอ จอรเ์จีย เพนซิลวาเนีย เทนเนสซี แอรโิซนา นอรท์แคโรไลนามิชิแกน และนิวเจอรซี์ย ์สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า 
ปัจจุบันสหรฐัยังคงเป็นประเทศที�ไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 หนักที�สุด เนื�องจากมีจาํนวนผู้ติดเชื ,อและผู้เสียชีวิตมากที�สุดในโลก ครองสัดส่วน
มากกว่า 24% ของยอดผูต้ิดเชื ,อทั�วโลก และมากกวา่ 19% ยอดของผูเ้สียชีวิตทั�วโลก ทั,งนี , จาํนวนผูต้ิดเชื ,อของสหรฐัแตะ 20 ลา้นรายในวนัที� 1 ม.ค. 
และเพิ�มขึ ,น 1 ลา้นรายในทกุๆ 4 วนั 

 (-) J&Jเตร ียมเปิดตัววัคซ ีนโควิด มี.ค.นี< ตั<งเป้าผลิต 1 พ ันล้านโดสในปีนี< สาํนกัข่าว Yahoo News รายงานวา่บริษัทจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั 
(J&J) บริษัทผูผ้ลิตเวชภณัฑจ์ากสหรฐัฯ  เตรียมเปิดเผยรายงานวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ที�กาํลงัอยู่ในช่วงของการวิจยัในเฟสที� 3 ภายในเดือน ก.พ. นี , 
และคาดวา่จะสามารถเปิดตวัวคัซีนไดอ้ย่างเป็นทางการในเดือน มี.ค.  ดร.พอล สตอฟเฟล หวัหนา้ฝ่ายวทิยาศาสตรข์อง J&J กล่าววา่ ขณะนี,วคัซีนอยู่
ในขั,นตอนของการทดลองในเฟสที� 3 กบัอาสาสมคัร 45,000 คนในประเทศแอฟริกาใต ้ซึ�งวคัซีนของ J&J มีคณุสมบตัิพิเศษคือการสามารถสรา้งภูมิ
คมุกนัโดยการฉีดเพียง 1 โดสเท่านั,นซึ�งแตกต่างจากบรษัิทอื�นที�ตอ้งฉีดวคัซีน 2 โดส นอกจากนี, ดร.พอล สตอฟเฟล ยงัคาดการณว์่าวคัซีนป้องกนัโค
วิด-19 ของ J&J จะมีประสิทธิภาพการป้องกนัอยู่ที� 60-80% ซึ�งหากวคัซีนอยู่ในเกณฑที์�กาํหนดไว ้บริษัทจะยื�นเรื�องต่อสาํนักงานอาหารและยาของ
สหรฐัฯ (FDA) เพื�อขอใชว้คัซีนเป็นกรณีฉุกเฉินต่อไป โดยตั,งเป้าที�จะผลิตวคัซีนไดม้ากถงึ 1 พนัลา้นโดสภายในสิ ,นปีนี, ทั,งนี ,วคัซีนป้องกนัไวรสัโควดิ-19 
ของ J&J จะไดร้บัการผลิตในสหรฐัฯ  ยุโรป  แอฟริกาใต ้และ อินเดีย โดยJ&J มีกาํหนดส่งมอบวคัซีนใหก้บัสหรฐัฯจาํนวน 100 ลา้นโดส สหภาพยุโรป 
400 ลา้นโดส และองักฤษ 30 ลา้นโดสในปีนี, 

 (-) ฮั0งเส็งปิดเช้าบวก 139.65 จุด ร ับความหวังสหรัฐกระตุ้นศก. ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงปิดเชา้ปรบัตวัขึ ,น โดยนกัลงทนุมีความหวงัว่ารฐับาล
สหรฐัชุดใหม่ภายใตก้ารนาํของนายโจ ไบเดน จะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจครั,งใหญ่เพื�อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที�ไดร้บัผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 ดชันีฮั�งเส็งปิดภาคเชา้ที� 28,375.25 จดุ เพิ�มขึ ,น 139.65 จดุ หรือ +0.49% 

 (+/-) 'จ ีน ' ส่งออกเดือน ธ .ค. พ ุ่ง 18.1% สูงเกินคาดการณ์ สาํนักงานศุลกากร จีน (GAC) รายงานในวนันี,ว่า ยอดส่งออกของจีนในเดือนธ.ค.
เพิ�มขึ ,น 18.1% เมื�อเทียบรายปี ซึ�งแมว้า่ชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ที�พุ่งขึ ,น 21.1% แตย่อดส่งออกเดือนธ.ค.ก็ยงัสงูกว่าที�นกัวเิคราะหค์าดการณไ์วว้า่จะ
เพิ�มขึ ,นเพียง 15% ซึ�งบ่งชี ,ว่าความตอ้งการสินคา้จีนในตลาดโลกยงัคงแข็งแกรง่ ขณะที�ยอดนาํเขา้ในเดือนธ.ค.ปรบัตวัขึ ,น 6.5% เมื�อเทียบเป็นรายปี 
ซึ�งดีกว่าที�นกัวิเคราะหค์าดการณว์่าจะเพิ�มขึ ,นเพียง 5% และแข็งแกร่งกว่าในเดือนพ.ย.ซึ�งมีการขยายตวั 4.5% อย่างไรก็ตาม จีนมียอดเกินดลุการคา้
ในเดือนธ.ค.เพิ�มขึ ,นแตะระดบั 7.817 หมื�นลา้นดอลลาร ์ซึ�งดีกว่าที�นกัวเิคราะหค์าดการณว์่ายอดเกินดลุการคา้ของจีนจะลดลงแตะระดบั 7.235 หมื�น
ลา้นดอลลาร ์จากระดบั 7.540 หมื�นลา้นดอลลารใ์นเดือน พ.ย.ปีที�แลว้ 

 (+/-) สภาผู้แทนฯสหรัฐมีมติถอดถอน'ทร ัมป์'   สภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐัมีมตดิว้ยคะแนนเสียง 232 ต่อ 197 ถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ 

ดว้ยความผิดในขอ้หายยุงปลกุปั�นใหก้ลุ่มผูส้นบัสนนุของเขาบกุเขา้ไปในอาคารรฐัสภาเมื�อวนัพธุ ที�ผ่านมา เพื�อขดัขวางกระบวนการประกาศรบัรองชยั

ชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั,งประธานาธิบดี ทั,งนี , การลงมตถิอดถอนปธน.ทรมัป์มีขึ ,นเพียงไม่กี�วนั ก่อนที�นายไบเดนจะเขา้พิธีสาบานตนเพื�อ

เขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐัในวนัที� 20 ม.ค. โดยหลงัจากนี, สภาผูแ้ทนฯจะส่งญัตติการถอดถอนปธน.ทรมัป์ใหก้บัวฒุิสภาสหรฐัเพื�อพิจารณา

เป็นลาํดบัต่อไปว่า จะลงมติถอดถอน หรือคดัคา้นการถอดถอนปธน.ทรมัป์ รายงานระบุว่า สมาชิกสภาผูแ้ทนฯจากพรรครีพบัลิกนัจาํนวน 10 คน ได้

เขา้ร่วมกับพรรคเดโมแครตในการลงมติถอดถอนปธน.ทรมัป์ในครั,งนี , โดยการประชุมสภาผูแ้ทนฯจดัขึ ,นท่ามกลางการอารกัขาของกองกาํลังทหาร

แหง่ชาตแิละเจา้หนา้ที�ตาํรวจ เพื�อปกปอ้งอาคารรฐัสภาไม่ใหเ้กิดเหตกุารณรุ์นแรงเหมือนเมื�อวนัที� 6 ม.ค.ที�ผ่านมา 

                                      ที0มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั<งก่อน 

วนัจนัทรที์� 11 ม.ค. ทั,งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Coming-of-Age Day   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.2%** -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.4%** -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -2.7 

วนัองัคารที� 12 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   95.9** 101.4 

 22.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1** 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 6.65M 

วนัพธุที� 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   2.5%** 2.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4%** 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื,นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2%** 0.2% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ,ามนัรายสปัดาห ์   -3.2M** -8.0M 

วนัพฤหสับดีที� 14 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  785K 787K 

วนัศกุรที์� 15 ม.ค. 00.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื,นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.1% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 
21.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธรุกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 08 มกราคม 2564 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


