
 

 

 

 

   

1,818  1,800  1,782 

 1,856  1,877  1,896 

สรุป   ราคาทองคาํเชา้นี �แกว่งตัวในกรอบแคบ 1,835.76 - 1,843.51 ดอลลารต่์อออนซ ์ความผันผวนลดลงจากวนัก่อนหนา้ ขณะที,นักลงทนุรอจบัตา 
ถอ้ยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน  ที,มีกาํหนดจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการดา้นการเงินแห่งวุฒิสภาสหรฐั ในระหว่างการประชุมเพื,อโหวตรบัรอง 
(confirmation hearing) การเสนอชื,อนางเจเน็ต เยลเลน ใหด้าํรงตาํแหน่งรฐัมนตรีคลังคนใหม่ของสหรฐัในวนันี � (19 ม.ค.)  โดยคาดการณว่์า นางเยล
เลนจะเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลสหรฐัตอ้ง "ดาํเนินการครั�งใหญ่" ดว้ยแผนเยียวยาโควิด-19 ฉบบัหนา้ ขณะที, Dollar Index เริ,มลดช่วงบวกลงบา้ง จึงหนนุให้
ราคาทองคาํค่อยๆรีบาวดข์ึ �นได ้นอกจากนี� คาดว่านักลงทุนรอจับตาความเคลื,อนไหวทางการเมืองสหรฐั โดยนายโจ ไบเดน เตรียมสาบานตนเป็น
ประธานาธิบดีสหรฐัอย่างเป็นทางการในวันที, 20 ม.ค.นี � ท่ามกลางการรกัษาความปลอดภัยที,เขม้งวด ขณะที,นายทรมัป์ ประกาศว่าจะไม่เขา้ร่วมพิธี
สาบานตน ทาํให ้นายทรมัป์ เป็นประธานาธิบดีสหรฐั คนแรกในรอบกว่า 150 ปี ของประวติัศาสตรส์หรฐั ที,ไม่เขา้ร่วมพิธีสาบานตนของประธานาธิบดี
คนต่อไป ความไม่แน่นอนที,อาจเกิดขึ �นส่งผลใหเ้ม็ดเงินไหลเขา้สู่ตลาดทองคาํบางส่วน  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า หากราคาปรบัตวัขึ �นมาแต่ยงัไม่
สามารถเหนือระดบัแนวตา้นโซน 1,856 ดอลลารต่์อออนซ ์จึงคาดว่าจะเห็นแรงขายกดดนัใหร้าคาอ่อนตวัลงทดสอบแนวรบั 1,818-1,800 ดอลลารต่์อ
ออนซอ์ีกครั�ง และหากยืนบริเวณดงักล่าวได ้ราคายงัมีโอกาสฟื�นตวัขึ �นทดสอบแนวตา้นโซนเช่นกนั  แนะนาํกลยทุธ ์แบ่งขายเพื,อทาํกาํไรระยะสั�น หาก
ราคาทองคาํขยบัขึ �นไม่ผ่านแนวตา้น 1,856 ดอลลารต่์อออนซ ์ และอาจเขา้ซื �อคืนเมื,อราคาทองคาํย่อตวัลงมาบรเิวณ 1,818-1,800 ดอลลารต่์อออนซ ์
 

                    หากตลอดวันราคาทองคํายังไม่สามาร ถฝ่า

แ น วต้าน บ ร ิ เ วณ  1,856 ด อ ล ล าร ์ต่อ อ อ น ซ ์ได้  ดั งนั+ น ใ ห ้

ระมัดร ะวัง เพ ราะมีโอกาสท ี1ร าคาทอ งคําจะปรับย่อลงมา

บร ิเวณแนวรับ 1,818-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

19 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
19/01/2564 11:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.99 1,838.03 1.04 0.06 

Spot Silver ($) 24.94 25.19 0.25 1.00 

เงนิบาท (฿/$) 30.12 30.03 -0.09 -0.30 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,150 0 0.00 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.71 54.96 0.25 0.46 

ดชันดีอลลาร ์ 90.78 90.67 -0.11 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2080 1.2096 0.00 0.13 

ที1มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ว่าท ี1รมว.คลังสหรัฐช ี+ต้องด ําเนินการคร ั+งใหญ่ในแผนเยียวยาโควิด-19 ฉบับหน้า  นางเจเน็ต เยลเลน ว่าที,รฐัมนตรีคลงัสหรฐั จะแจง้ต่อ
คณะกรรมการการเงินของวฒุิสภาสหรฐัในวนันี�ตามเวลาทอ้งถิ,นว่า รฐับาลสหรฐัตอ้ง "ดาํเนินการครั�งใหญ่" ดว้ยแผนเยียวยาโควิด-19 ฉบบัหนา้ นาย
ไบเดนซึ,งจะสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งในวนัพุธตามเวลาทอ้งถิ,น เผยมาตรการกระตุน้วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลารใ์นสัปดาหที์,ผ่านมา โดยระบุว่า 
จาํเป็นตอ้งมีการลงทุนครั�งใหญ่เพื,อกระตุน้เศรษฐกิจและเร่งการกระจายวคัซีนเพื,อควบคุมโควิด-19 นางเยลเลนระบุว่า "ไม่ว่าท่านประธานาธิบดีที,
ไดร้บัการเลือกตั�งหรือดิฉัน เสนอมาตรการเยียวยานี�แมภ้าระหนี�สินของประเทศจะเพิ,มขึ �น แต่ขณะนี�ดว้ยอัตราดอกเบี �ยที,ต ํ,าเป็นประวตัิการณ์ สิ,งที,
ฉลาดที,สดุที,เราสามารถทาํไดคื้อดาํเนินการครั�งใหญ่" 

 (+) สหร ัฐตดิเช ื+อโควดิทะลุ 24 ล้านราย ยอดเสียช ีวติพ ุ่งแตะ 398,307 ราย ศนูยว์ิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลยั
จอหน์ ฮอปกินส ์รายงานว่า ณ เวลา 14.21 น.ของวนัจนัทรต์ามเวลาสหรฐั หรือ 02.21 น.ของวนัอังคารตามเวลาไทย จาํนวนผูต้ิดเชื �อไวรสัโควิด-19 
ในสหรฐัเพิ,มขึ �นแตะระดบั 24,018,793 ราย และจาํนวนผู้เสียชีวิตเพิ,มขึ �นเป็น 398,307 ราย รฐัแคลิฟอรเ์นียมีจาํนวนผูต้ิดเชื �อมากที,สุด โดยอยู่ที, 
3,005,830 ราย ซี,งเป็นรัฐแรกของสหรัฐที, มียอดผู้ติดเชื�อเกิน 3 ล้านราย ตามด้วยรัฐเท็กซัส 2,127,745 ราย และรัฐฟลอริดา 1,579,281 ราย 
ขณะเดียวกนัรฐันิวยอรก์และรฐัอิลลินอยสต์า่งก็มีจาํนวนผูต้ิดเชื �อ 1 ลา้นราย ส่วนรฐัอื,นๆ ที,มีจาํนวนผูต้ิดเชื �อเกิน 630,000 ราย ไดแ้ก่ โอไฮโอ จอรเ์จีย 
เพนซลิวาเนีย เทนเนสซี นอรท์แคโรไลนา แอรโิซนา และนิวเจอรซี์ย ์

 (+) WHO คาดยอดผู้เสียช ีวิตจากโควดิ-19 ท ั1วโลกอาจทะลุ 100,000 คนต่อสัปดาห ์เมื,อวานนี�นายแพทยไ์มค ์ไรอนั ผูเ้ชี,ยวชาญฉกุเฉินระดบัสูง
ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุวา่ คาดว่ายอดผูเ้สียชีวิตจากโควดิ-19 ทั,วโลกจะทะลุ 100,000 คนตอ่สปัดาห ์"ในเรว็ๆนี�" จากกวา่ 93,000 คนที,
รายงานเมื,อสปัดาหที์,ผ่านมา ในรายงานดา้นการระบาดล่าสุดที,จดัหาใหแ้ก่ที,ประชุมคณะกรรมการบริหารของ WHO เขาเสรมิวา่ ทวีปอเมรกิาคิดเป็น
ราว 47% ของยอดผูเ้สียชีวติในปัจจบุนั ส่วนในยโุรปผูต้ดิเชื �อและเสียชีวติทรงตวัแตอ่ยู่ที,ระดบัสงู  

 (-) ผู้เช ี1ยวชาญฮ่องกงหนุนวัคซ ีน"Pfizer", เปิดทางสู่การอนุมัต ิใช้งาน คณะผูเ้ชี,ยวชาญของฮ่องกงระบุวา่ พวกเขาแนะนาํใหฮ่้องกงอนมุตัิการใช้
วคัซีนของบรษัิท Pfizer Inc.-BioNTech SE ซึ,งเปิดทางใหห้น่วยงานกาํกบัดแูลกฎระเบียบไฟเขียว ขณะที,ฮ่องกงพยายามยบัยั�งการระบาดในช่วงฤดู
หนาว ซึ,งดเูหมือนจะเลวรา้ยลง นั,นเป็นวคัซีนชนิดแรกที,มีแนวโนม้ไดร้บัการอนมุัติในฮ่องกง ซึ,งอาจจะหมายความว่า กลุ่มผูมี้ความเสี,ยงที,รฐับาลให้
ความสาํคญัเป็นอนัดยัแรก เช่น เจา้หนา้ที,ดา้นการแพทยแ์ละผูส้งูอายุ จะไดร้บัวคัซีนเป็นกลุ่มแรก วคัซีนดงักล่าวจะจดัจาํหน่ายโดยบริษัท Shanghai 
Fosun Pharmaceutical Group Co ในจีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไตห้วนั และมาเก๊า นายวอลเลซ หลอ ผูร้่วมประชุมของคณะกรรมการชุดดงักล่าว
ระบุว่า คณะกรรรมการชุดดงักล่าวพยายามหาข้อมูลเพิ,มเติมจากทางการนอรเ์วย์ และ Fosun ซึ,งเป็นสัญญาณความกังวลที,เพิ,มสูงขึ �นเกี,ยวกับ
รายงานผูเ้สียชีวิตที,เกี,ยวกับวคัซีนในนอรเ์วย ์และจะเรียกรอ้งใหร้ฐับาลยับยั�งการฉีดวคัซีน "ทนัทีที,เราไดร้บัขอ้มลูที,กระทบสัดส่วนสมดุลความเสี,ยง
และประโยชน"์ 

 (+/-)  เจาะพ ิธ ีส าบ าน ตน ข อ ง 'ไบ เด น ' พ ลิก ห น้าป ร ะวัต ิศาสต ร ์สห ร ัฐฯ  โจ  ไบ เดน  ว่าที,ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมสาบานตนเป็น
ประธานาธิบดีสหรฐัอเมรกิาอย่างเป็นทางการในวนัที, 20 มกราคม 2564 ทา่มกลางการรกัษาความปลอดภยัที,เขม้งวด โดนลัด ์ทรมัป์ ลั,นไม่เขา้ร่วมพิธี
สาบานตน ทาํให้ นายทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกในรอบกว่า 150 ปี ของประวัติศาสตรส์หรัฐฯ ที,ไม่เข้าร่วมพิธีสาบานตนของ
ประธานาธิบดีคนตอ่ไป ทั,วโลกจบัตาหวั,นเกิดความรุนแรงทางการเมือง เอฟบีไอ เตือนรฐัทั,วประเทศเฝา้ระวงัเหตกุารณค์วามรุนแรง  ถงึแมว้่า นายโจ 
ไบเดน จากพรรคเดโมแครต จะชนะการเลือกตั�งประธานาธิบดีสหรฐัฯอเมริกาที,จัดขึ �นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2563 ที,ผ่านมา แต่ นายไบเดน ยัง
ไม่ไดเ้ป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯ อย่างเป็นทางการ โดยรฐัธรรมนญูสหรฐัฯ ระบุว่า วาระของประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีจะหมดวาระในช่วง
บ่ายของวนัที, 20 เดือนมกราคม นั,นหมายความว่า นายโดนัลด ์ทรมัป์ ประธานาธิบดีสหรฐัฯ คนปัจจุบนั และนายไมค ์เพนซ ์รองประธานาธิบดี จะ
หมดว่าระในช่วงบ่ายของวนัที, 20 มกราคม ที,จะถึงนี� ซึ,งเป็นวนัเดียวกนักบัการขึ �นสาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรฐัฯ คนที, 46 ของนายไบเดน เมื,อ
เสรจ็สิ �นพิธี นายไบเดนจะยา้ยเขา้ไปอาศยัในธรรมเนียบขาวในวนัเดียวกนั ประธานาธิบดีสหรฐัฯ ทกุราย จาํเป็นตอ้งเขา้พิธีสาบานตนก่อนที,จะขึ �นรบั
ตาํแหน่งอย่างเป็นทางการ ดว้ยเหตนีุ� ถึงแมว้า่จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 แต่สหรฐัฯ ยงัคงเดินหนา้จดัพิธีสาบานตนตามธรรมเนียบปฏิบตัิ โดย
งานพิธีสาบานตนของนายไบเดน จะเริ,มขึ �นตั�งแตเ่วลา 11.00 น. ตามเวลาทอ้งถิ,นกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. ที,รฐัสภาสหรฐัฯ 

ท ี1มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath และ Efinancethai 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทรที์, 18 ม.ค. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020   6.5%** 4.9% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวร   2.9%** 2.6% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม   7.3%** 7.0% 

 ทั�งวนั  สหรฐัฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารที, 19 ม.ค. 17.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื,อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   54.1 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื,อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   55.1 55.0 

วนัพธุที, 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   -0.3% -0.3% 

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที,อยู่อาศยั โดย NAHB   86 86 

วนัพฤหสับดีที, 21 ม.ค. ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ President-Elect Biden Speaks   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี,ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 19.45 น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณป์ระธาน ECB : นางคริสตนิ ลาการด์   - - 

 20.30 น. สหรฐัฯ ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   12.2 11.1 

 20.30 น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   832K 965K 

 20.30 น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.60M 1.64M 

 20.30 น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ,มสรา้งบา้นเดือนธ.ค.   1.56M 1.55M 

วนัศกุรที์, 22 ม.ค. 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   57.3 58.3 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.1 47.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   54.6 55.2 

 
16.00 น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.0 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   53.1 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   45.5 49.4 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องตน้   56.6 57.1 

 21.45 น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิารเบื �องตน้   53.7 54.8 

 22.00 น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   6.55M 6.69M 

 23.00 น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    -3.2M 

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

*ที,มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที, 15 มกราคม 2564 ซึ,งอาจมีการเปลี,ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


