
 

 

 

 

   

1,833  1,818  1,800 

 1,874  1,889  1,898 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้ปรบัตวัขึ �นทดสอบ 1,855.60 ดอลลารต์่อออนซ ์รบัแรงหนนุหลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบเุมื2อวานนี�วา่จะไม่มี
การปรบัขึ �นอัตราดอกเบี �ยเร็วๆนี � และปฏิเสธคาํแนะนาํที2จะใหเ้ฟดเริ2มลดการซื �อพันธบัตร (QE tapering) ในระยะเวลาอันใกลนี้ � ประกอบกับ นายโจ ไบเดน ประกาศ
มาตรการกระตุน้ศก.ที2ชื2อวา่ "American Rescue Plan" วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์พุ่งเป้าชว่ยเหลือภาคครวัเรอืนและภาคธุรกิจใหส้ามารถรบัมือกับการแพรร่ะบาดของ
ไวรสัโควิด-19 ช่วยกระตุน้คาดการณเ์งินเฟ้อ และเป็นปัจจยักระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะสินทรพัยท์ี2ช่วยป้องกันความเสี2ยงของเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงิน จึงมี
เม็ดเงินไหลเขา้ตลาดทองคาํบางส่วน นอกจากนี� ทองคาํไดร้บัแรงหนนุ หลงั "ทรมัป์"ไดด้าํเนินการขึ �นบญัชีดาํบรษัิทจีนอีก 9 แหง่ในวนัพฤหสับดีที2ผ่านมา (14 ม.ค.) อา้งว่า
กระทาํผิดในทะเลจีนใต ้และสัมพันธใ์กลชิ้ดกับกองทพั ซึ2งรวมถึง  Xiaomi ผูผ้ลิตสมารท์โฟนรายใหญ่อนัดบั 2 ของจีน และ China National Offshore Oil Corporation: 
CNOOC บรษัิทขุดเจาะนํ�ามนัรายใหญ่อนัดบั 3 ของจีน รวมถึงบรษัิทอย่าง Commercial Aircraft Corp. of China (Comac) ผูผ้ลิตเครื2องบินลาํเล็กซึ2งมีความสามารถใน
การแข่งขันกับ Boeing และ Airbus ได ้ โดยอา้งว่ากระทาํผิดในทะเลจีนใต ้และสัมพันธใ์กลชิ้ดกับกองทัพ ทั�งนี � ภายใตค้าํสั2งที2ลงนามโดย โดนัลด ์ทรมัป์ ตั�งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2020 ซึ2งระบใุหน้ักลงทนุชาวอเมรกิันจะตอ้งขายหุน้ของแตล่ะบรษัิทซึ2งอยูใ่นแบล็กลิสตภ์ายในเดือนพ.ย. 2021 เป็นปัจจยักดดนัตลาดหุน้เอเชียเชา้นี � ซึ2งสง่ผล
เชิงบวกต่อราคาทองคาํ ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที2 1,864-1,874 ดอลลารต์่อออนซ ์ถา้ยงัไม่สามารถผ่านได ้ซึ2งนักลงทนุยงัคง
ตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื2องจากชว่งที2ผ่านมาเมื2อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั อยา่งไรก็ตามหากการออ่นลงของราคาไม่หลดุโซนแนว
รบัระยะสั�นอยู่ที2 1,833-1,818 ประเมินว่าเป็นการออ่นตวัลงเพื2อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธ ์ซื �อในบรเิวณ 1,833-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลดพอรต์การลงทนุหาก
ราคาหลดุ 1,818 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ หากราคาดีดตวัขึ �นใหพิ้จารณาโซน 1,864-1,874 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุทยอยขายทาํกาํไร 
 

                    ยังมีลุ้นท ี�ราคาอาจไปทดสอบแนวต้านโซนท ี� 

1,864-1,874 ดอ ลลาร ์ต่อ อ อ นซ ์ แ ต่หากร าคายืน ไม่ได้อ าจ

เกิดแรงขายทาํก ําไรระยะสั0นออกมา เมื�อราคาทองคาํอ ่อน

ตัวลงจะมีแนวรับบร ิเวณ 1,833-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

15 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
15/01/2564 11:36 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.90 1,852.96 7.06 0.38 

Spot Silver ($) 25.50 25.58 0.08 0.31 

เงนิบาท (฿/$) 29.98 29.98 -0.01 -0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,300 100 0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.42 56.20 -0.22 -0.39 

ดชันดีอลลาร ์ 90.25 90.31 0.07 0.07 

เงนิยโูร (€/$) 1.2155 1.2148 0.00 -0.06 

ที�มา : Aspen 

 



 

 

 (+) การฟื0 นตัวของดอลลารส์ะดุด หลังปธ.เฟดแสดงความเห ็นเช ิงผ่อนคลาย  การฟื�นตวัของดอลลารจ์ากระดบัต ํ2าสุดในรอบเกือบ 3 ปีสะดุด 
หลังนายเจอโรม พาวเวลล ์ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุเมื2อวนัพฤหสับดีว่าจะไม่มีการปรบัขึ �นอตัราดอกเบี �ยเร็วๆนี� การเผยรายละเอียด
เกี2ยวกบัมาตรการกระตุน้วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารข์องนายโจ ไบเดน วา่ที2ประธานาธิบดีสหรฐัเมื2อวานนี�ไม่อาจสนบัสนนุเงินดอลลารส์หรฐัเพิ2มเติม 
เนื2องจากสื2อมวลชนรายงานประเด็นหลักของแผนดงักล่าวไปแลว้  บิตคอยนฟื์�นตวัอย่างต่อเนื2อง หลังร่วง 12,000 ดอลลารจ์ากระดบัประวตัิการณ ์
42,000 ดอลลารใ์นสปัดาหที์2ผ่านมา โดยทะลุ 40,000 ดอลลารใ์นช่วงสั�นๆในคืนที2ผ่านมา ดชันีดอลลารป์รบัขึ �น หลงัแตะระดบัต ํ2าสุดนบัตั�งแต่เดือน
มี.ค.ปี 2018 ในสปัดาหที์2ผ่านมา เนื2องจากการคาดการณถ์งึมาตรการกระตุน้เพิ2มเติมถ่วงพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั ซึ2งทาํใหผ้ลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล
อายุ 10 ปีของสหรฐัทะยานเหนือ 1% เป็นครั�งแรกนบัตั�งแตเ่ดือนมี.ค. ดชันีดอลลารเ์ปลี2ยนแปลงเล็กนอ้ยที2 90.26 หลงัปรบัลงเล็กนอ้ยในคืนที2ผ่านมา 
นั2นฟื�นตวัสู่ระดบัสงูสดุที2 90.73 ในช่วงตน้สปัดาหนี์�จากระดบัต ํ2าสดุที2 89.206 ในวนัที2 6 ม.ค. นายพาวเวลลร์ะบวุา่ เศรษฐกิจสหรฐัยงัหา่งไกลจากจดุที2
เฟดตอ้งการใหเ้ป็นและเขาไม่เห็นเหตผุลที2จะเปลี2ยนแปลงจุดยืนเชิงผ่อนคลายระดบัสงู "จนกวา่การจา้งงานจะแข็งแกรง่" โครงการซื �อสินทรพัยข์องเฟ
ดถ่วงดอลลารเ์นื2องจากอปุทานเงินเพิ2มขึ �น ซึ2งลดมลูคา่ดอลลาร ์

 (+) ท ั�วโลกติดเช ื0อโควิดทะลุ 93,000,000 ราย Worldometer ซึ2งเป็นเวบ็ไซตร์ายงานขอ้มลูล่าสุดที2มีการรวบรวมจากหน่วยงานดา้นสาธารณสุขทั2ว
โลก ระบุว่า นบัจนถึงวนัพฤหสับดี(14ม.ค.)ยอดผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 ทั2วโลกขณะนี�อยู่ที2 93,040,666 ราย และยอดผูเ้สียชีวิตอยู่ที2 1,992,794 ราย 
สหรฐัมียอดผูต้ิดเชื �อไวรสัโควดิ-19 สูงสุดในโลก (23,648,532) รองลงมาคืออินเดีย (10,525,452), บราซิล (8,270,655), รสัเซีย (3,495,816), สหราช
อาณาจักร (3,211,576), ฝรั2งเศส (2,830,442), ตุรกี (2,364,801), อิตาลี (2,336,279) และสเปน (2,176,089) ส่วนประเทศที2มีจาํนวนผู้ติดเชื �อ
มากกวา่ 1 ลา้นราย ไดแ้ก่ เยอรมนี โคลอมเบีย อารเ์จนตนิา เม็กซโิก โปแลนด ์อิหรา่น แอฟรกิาใต ้ยเูครน และเปรู นอกจากนี� สหรฐัยงัเป็นประเทศที2มี
จาํนวนผูเ้สียชีวติสงูสดุในโลก (394,672) ตามมาดว้ยบราซลิ (206,188), อินเดีย (151,910), เม็กซโิก (136,917) และสหราชอาณาจกัร (84,767) 

 (+)  สหร ัฐฯ  ข ึ0นบัญชีด ํา ‘Xiaomi’ เร ียบร ้อย ห ้ามชาวอ เมร ิกันถือหุ้นหลังเดือนพฤศจิกายน 2021 ขอ้มูลจาก Bloomberg ระบุว่า โดนัลด ์
ทรมัป์ ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ไดข้ึ �นบญัชีดาํบริษัทจีนต่อเนื2อง ล่าสุดคือ Xiaomi Corp. บริษัทผูผ้ลิตสมารท์โฟนรายใหญ่ของจีน รวมถึงบริษัทอย่าง 
China National Offshore Oil Corp. ซึ2งเป็นบริษัทนํ�ามนัอนัดบั 3 ของจีน จากกรณีการเชื2อมโยงกบัทางทหารของจีน Xiaomi เป็น 1 ใน 9 บริษัทที2ถูก
ทางการสหรฐัฯ บรรจเุขา้ลิสตร์ายชื2อดงักล่าว และยงัรวมถึงบริษัทอย่าง Commercial Aircraft Corp. of China (Comac) ผูผ้ลิตเครื2องบินลาํเล็กซึ2งมี
ความสามารถในการแข่งขันกบั Boeing และ Airbus ได ้ภายใตค้าํสั2งที2ลงนามโดย โดนัลด ์ทรมัป์ ตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ซึ2งระบุใหน้ักลงทุน
ชาวอเมรกินัจะตอ้งขายหุน้ของแตล่ะบริษัทซึ2งอยู่ในแบล็กลิสตข์องกระทรวงกลาโหมของสหรฐัฯ ออกมาภายในเดือนพฤศจิกายน 2021 จากขอ้มลูของ 
International Data Corporation ระบุวา่ยอดขายสมารท์โฟนของ Xiaomi ไดแ้ซงหนา้ยอดขายของ Apple ในไตรมาส 3 ของปี 2020 หลงัจากที2บรษัิท
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์Hang Seng ของฮ่องกง และสามารถดงึส่วนแบ่งการตลาดจาก Huawei Technologies หลงัจากที2สหรฐัฯ ไดข้ึ �น
บญัชีดาํ Huawei ไปก่อนหนา้นี� ขณะที2ราคาหุน้ของ Xiaomi ซึ2งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยฮ่์องกงปรบัตวัลดลงราว 10% ในช่วงเชา้นี� หลงัจาก
ที2พุ่งขึ �นมาประมาณ 200% ในช่วง 1 ปีที2ผ่านมา 

 (-) 'WHO'ยํ0าเข ้าถึงวัคซ ีนโควิดอย่างเท ่าเท ียมเป็นเป้าหมายเร ่งด่วน  นายแพทยที์โดรสไดก้ล่าวถึงปัญหาเร่งด่วนสองประการในระหว่างการ
ประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินดา้นโควิด-19 ครั�งที2 6 เมื2อวานนี� โดยปัญหาแรกคือ การอุบตัิของไวรสัโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ส่วนประการที2สองคือ 
ความเป็นไปไดใ้นการนาํวัคซีนไปใชแ้ละการรบัรองผลทดลองวัคซีนสาํหรบัการเดินทางต่างประเทศ "ผมมั2นใจว่าพวกคุณมีความหวงัและความ
ปรารถนาที2สาํคญัในปี 2564 เช่นเดียวกบัผม นั2นคือ เราจะสามารถยตุิโรคระบาดและนาํความปกติสขุกลบัคืนมาสู่ทกุประเทศไปดว้ยกนั การเดินหนา้
ฉีดวคัซีนจงึเป็นแสงสวา่งที2ปลายอโุมงคส์าํหรบัเราทกุคน" นายแพทยที์โดรสกล่าว ผูอ้าํนวยการใหญ่ดบัเบิลยเูอชโอ ยงัยํ�าดว้ยว่า "เราทกุคนตา่งตกอยู่
ในชะตากรรมเดียวกนั และจะตอ้งผ่านพน้ไปพรอ้มกนั" "ตอนนี�เป็นเวลาที2เราจะตอ้งวางแผนรบัมือที2ยั2งยืน วดัผล และตดิตามผลตา่งๆ ที2เกิดขึ �น เพื2อให้
เราไดเ้รียนรูแ้ละใชเ้ป็นบทเรียนในอนาคต" นายแพทยที์โดรสกล่าว 
 

                                      ที�มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard และ Efinancethai 
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การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั0งก่อน 

วนัจนัทรที์2 11 ม.ค. ทั�งวนั ญี2ปุ่ 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 ดชันีความเชื2อมั2นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -2.7 

วนัองัคารที2 12 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   95.9** 101.4 

 22.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื2อมั2นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1** 49.0 

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

วนัพธุที2 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 

วนัพฤหสับดีที2 14 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์  965K** 787K 

วนัศกุรที์2 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 สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.7% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื2อมั2นผูบ้รโิภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที2มีการประกาศออกมา 

*ที2มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที2 08 มกราคม 2564 ซึ2งอาจมีการเปลี2ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


