
 

 

 

 

   

1,856  1,840  1,818 

 1,881  1,896  1,914 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้ทรงตัวรกัษาแรงบวกต่อจากวานนี� มีการเหวี�ยงในกรอบ 1,866.70 - 1,872.59 ดอลลารต์่อออนซ ์หลังจาก นายโจ ไบเดน ไดก้้าวขึ �นเป็น
ประธานาธิบดีของสหรฐัคนที� 46 อยา่งเป็นทางการแลว้ หลงัเขา้พิธีสาบานตนเพื�อรบัตาํแหน่ง ณ อาคารรฐัสภา เมื�อชว่งเที�ยงของวนัที� 20 ม.ค.ที�ผ่านมา ตามเวลาในสหรฐัฯ   
ทั�งนี � ประธานาธิบดีไบเดน ไดเ้ริ�มตน้งานแรกทันทีหลังจากเสร็จพิธีสาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งดว้ยการลงนามคาํสั�งฝ่ายบริหารยกเลิกนโยบายของโดนัลด ์ทรมัป์ อดีต
ประธานาธิบดี อย่างนอ้ย 15 รายการ รวมถึงใหส้หรฐัฯกลบัเขา้รว่มในขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นครั�งที� 2 หลงัสหรฐัฯถอนตวัจากขอ้ตกลงดงักล่าวเมื�อเดือน 
พ.ย.63 และใหส้หรฐัฯกลบัเขา้มาเป็นสมาชิกองคก์ารอนามยัโลก (WHO) อีกครั�ง หลงัประกาศถอนตวัในปีที�แลว้ ซึ�งบรรยากาศพิธีสาบานตนเป็นไปอยา่งราบรื�น ยิ�งกระตุน้
ความหวงัว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจชุดใหม่ที�นายไบเดนไดเ้ปิดเผยในสปัดาหท์ี�แลว้จะไดร้บัการดาํเนินการ และอนุมตัิในเร็วๆนี � ขณะที�ดัชนีดอลลารร์ว่งลงตอบรบั
ประเด็นดงักล่าวมาทดสอบระดบัตํ�าสดุบริเวณ 90.29 จดุในระหว่างการซื �อขายเชา้นี � ปรบัตวัลงราว -0.19% จากวนัก่อนหนา้ จึงหนุนใหร้าคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นได ้
สาํหรบัวนันี �แนะนาํติดตามผลการประชมุธนาคารกลางยโุรป(ECB) และการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัอาทิ  ผลสาํรวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย, จาํนวนผู้
ขอรบัสวสัดิการวา่งงาน, การอนญุาตก่อสรา้ง และขอ้มลูการเริ�มสรา้งบา้น และติดตามความเคลื�อนไหวของสกลุเงินดอลลาร ์เพื�อใชชี้ �นาํทิศทางราคาทองคาํเพิ�มเติม   ดา้น
ปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �น แตร่ะยะสั�นเมื�อราคาพยายามดีดตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,881 ดอลลารต์่อออนซ ์หากยงัไม่สามารถยืน
เหนือระดบัโซนดงักล่าวไดอ้ย่างมั�นคง อาจจะเกิดแรงขายกดดนัใหร้าคาลงมาเพื�อสะสมแรงซื �อในโซน 1,856-1,840 ดอลลารต์่อออนซ ์แนะนาํกลยทุธ ์เขา้ซื �อระยะสั�นใน
บรเิวณ 1,856-1,840 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,840 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ แต่หากราคาปรบัตวัขึ �นไปก่อนใหพิ้จารณาบรเิวณ 1,881 ดอลลารต์อ่ออนซเ์ป็นจดุ
ทาํกาํไร แตห่ากผ่านไดใ้หช้ะลอการขายออกไป 

                     พ ิจารณาโซน  1,856-1,840 ดอ ลลาร ต์ ่อ อ อ น ซ ์ใน

การซ ื อ  ขณะที%การขายท ําก ําไรอาจรอการปร ับตัวข ึ น เข ้าใกล้แนว

ต้าน โซน  1,881 ดอ ลลาร ต์ ่ออ อน ซ  ์(การแกว่งตัวขอ งราคาอ ยู่ใน

ระดับสูงควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง) 

 

 

21 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
21/01/2564 11:24 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,871.30 1,870.50 -0.80 -0.04 

Spot Silver ($) 25.80 25.89 0.09 0.35 

เงนิบาท (฿/$) 29.96 29.93 -0.04 -0.12 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,500 150 0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.68 55.90 0.22 0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 90.43 90.31 -0.12 -0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2104 1.2129 0.00 0.21 

ที%มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ดอลลารถ์ูกถ่วงขณะทัศนะบวกต่อ“ไบเดน”หนุนสกุลเงินเสี%ยง ดอลลารร์ว่งลงเมื�อเทียบกบัสกุลเงินสาํคญัส่วนใหญ่ในวนันี� ขณะที�ทศันะบวก
ที�ว่า แผนกระตุน้ครั�งใหญ่ของสหรฐัภายใตค้ณะบริหารชุดใหม่ของนายโจ ไบเดนจะหนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจ บั�นทอนอุปสงคส์าํหรบัสกุลเงิน
ปลอดภยั สกลุเงินโภคภณัฑที์�มีความเสี�ยงยงัคงปรบัขึ �น หลงัจากที�หุน้สหรฐัดีดตวัสู่ระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณค์รั�งใหม่เมื�อคืนนี� ขณะที�นายไบเดน
ซึ�งเสนอแผนเยียวยาโควิด-19 วงเงิน 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์สาบานตนเขา้รบัตาํแหน่งประธานาธิบดี  ดอลลารส์หรฐัร่วงสู่ระดบัต ํ�าสุดรอบ 3 ปีเมื�อ
เทียบกบัดอลลารแ์คนาดาเมื�อวานนี�หลงัจากที�ธนาคารกลางแคนาดาเลือกที�จะไม่ลดอตัราดอกเบี �ย “ความเชื�อมั�นในสินทรพัยเ์สี�ยงอยู่ในเชิงบวกใน
ขณะนี�และเราคาดวา่จะยงัคงเป็นเช่นนั�นในปีนี� โดยคาดวา่การขยายตวัของเศรษฐกิจจะฟื�นตวัขึ �นค่อนขา้งแข็งแกร่ง” นกัวิเคราะหก์ล่าว เขากล่าวว่า 
ดอลลารแ์คนาดาและโครนนอรเ์วยอ์าจปรบัตวัโดดเดน่ ขณะที�สกลุเงินยโุรปปรบัตวัลา้หลงั  เขาเสริมวา่ ดอลลารอ์าจแข็งแกรง่ขึ �นเช่นกนัในปีนี� ขณะที�
สหรฐัฟื�นตวัเร็วกวา่ประเทศอื�นๆส่วนใหญ่ ดอลลารส์หรฐัรว่งลง 0.1% สู่ 1.2623 ดอลลารแ์คนาดาในการซื �อขายช่วงแรกที�ตลาดเอเชีย โดยอ่อนลงเป็น
วนัที� 3 และแตะระดบัต ํ�าสดุรอบ 3 ปี ที� 1.2607 ดอลลารแ์คนาดาเมื�อคืนนี� 

 (+) จีน ควํ%าบาตร อดีตรมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ และ 27 เจ้าหน้าท ี%ร ัฐบาล"ทร ัมป์" สาํนกัข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า รฐับาลจีนไดป้ระกาศควํ�า
บาตรนายไมค ์ปอมเปโอ อดีตรฐัมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศของสหรฐัฯ และเจา้หนา้ที�ฝ่ายบรหิารของอดีตประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ รวม 28 
คน ซึ�งคาํสั�งดงักล่าวเกิดขึ �นหลงัจากที�ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดเ้ขา้พิธีสาบานตนเพื�อรบัตาํแหน่งเมื�อวนัที� 20 ม.ค.ที�ผ่านมา เจา้หนา้ที�ของรฐับาลจีน 
กล่าววา่ การควํ�าบาตรเจา้หนา้ที�ของฝ่ายบริหารของอดีตประธานาธิบดีทรมัป์ ในครั�งนี � เนื�องจากทั�ง 28 คน มีส่วนสาํคญัในการกดดนัจีนในช่วง 4 ปีที�
ผ่านมา โดยเฉพาะนายไมค ์ปอมเปโอ ที�กล่าวหาว่าจีนทาํการฆ่าลา้งเผ่าพนัธุช์าวมสุลิมอุยกูรใ์นมณฑลซิงเจียง การประกาศของรฐับาลจีนในครั�งนี �
ส่งผลใหผู้้ที�มีรายชื�อควํ�าบาตรทั�ง 28 คน รวมถึงสมาชิกในครอบครวัไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีน รวมถึงมาเก๊า และ ฮ่องกง ไดใ้นทุกกรณี 
รวมถึงสั�งหา้มใหบ้ริษัทของจีนทาํธุรกิจกบัผูที้�มีรายชื�อถูกควํ�าบาตรในครั�งนี � ทั�งนี � นอกจากนายไมค ์ปอมเปโอ แลว้ ยงัรวมถึง นายปีเตอร ์นาวารโ์ร ที�
ปรกึษาดา้นเศรษฐกิจประจาํทาํเนียบขาว นายโรเบริต์ โอไบรอนั ที�ปรกึษาฝ่ายความมั�นคงแหง่ชาต ิและสตีฟ เบนนอน อดีตที�ปรกึษาของทรมัป์ ซึ�งทาํ
ใหปั้จจบุนัรฐับาลจีนไดค้ว ํ�าบาตรเจา้หนา้ที�ของรฐับาลสหรฐัฯไปแลว้มากถงึ 44 คน ในช่วง 4 ปีที�ผ่านมา 

 (+/-) ธนาคารกลางญี%ปุ่ นคงอัตราดอกเบี ยท ี% -0.10% ในประชุมวันนี  ธนาคารกลางญี�ปุ่ น (BOJ) ระบใุนแถลงการณที์�เปิดเผยในวนันี�ว่า BOJ ไม่
เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี �ยในเดือนม.ค. เป้าหมายอตัราดอกเบี �ยระยะสั�นจะยงัคงไม่เปลี�ยนแปลง เมื�อเทียบกบัขอ้มลูของเดือนที�แลว้ โดยอยู่ที� -0.1% 
ในขณะเดียวกนั เปา้หมายผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลญี�ปุ่ น (JGB) อายุ 10 ปีอยู่ที�ประมาณ 0% เช่นเดียวกบัเมื�อปลายปี 2020 การตดัสินใจควบคมุ
เสน้อตัราผลตอบแทนมีขึ �นในขณะที�มีสมาชิกคณะกรรมการเพียงคนเดียวที�ไม่เห็นดว้ยกบัเสียงส่วนใหญ่ เนื�องจากเขาเชื�อว่า BOJ ควรปรบัการชี�นาํ
ล่วงหนา้เมื�อพิจารณาถึงผลกระทบที�รุนแรงของการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี� BOJ ยังทบทวนปรบัเพิ�มคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
สาํหรบัปีงบประมาณหนา้สู่การขยายตวั 3.9% จากคาดการณก์ารปรบัขึ �น 3.6% ในเดือนต.ค. 

 (+/-) "ไบเดน"สาบานตนรับตาํแหน่งปธน.สหรัฐฯคนที% 46 ประกาศสร้างเอกภาพในประเทศ สาํนกัข่าวบลูมเบิรก์ รายงานว่า นายโจ ไบเดน 
ไดก้า้วขึ �นเป็นประธานาธิบดีของสหรฐัคนที� 46 อย่างเป็นทางการแลว้ หลงัเขา้พิธีสาบานตนเพื�อรบัตาํแหน่ง ณ อาคารรฐัสภา เมื�อช่วงเที�ยงของวนัที� 
20 ม.ค.ที�ผ่านมา ตามเวลาในสหรฐัฯ โดยมีอดีตประธานาธิบดีบารคั โอบามา, จอรจ์ ดบัเบิลยู บุช, และ บิล คลินตนั และ รองประธานาธิบดีไมค ์
เพนซ ์เขา้รว่มพิธีสาบานตนในครั�งนี � นายไบเดน กล่าวในพิธีสาบานตนวา่ วนันี�เป็นวนัแห่งประวตัศิาสตรแ์ละความหวงั และวนัแห่งประชาธิปไตยที�จะ
ทาํใหค้นในชาตริวมกนัเป็นหนึ�งเดียว ซึ�งเขาและรฐับาลจะทาํทกุอย่างเพื�อเอาชนะความขดัแยง้ที�เกิดขึ �นในสหรฐัฯ และเขาจะปฎิบตัหินา้ที�เพื�อปกป้อง
รฐัธรรมนญู และ ประชาชนของสหรฐัฯ อย่างสุดความสามารถ ทั�งนี � ประธานาธิบดีไบเดน ไดเ้ริ�มตน้งานแรกทนัทีหลงัจากเสร็จพิธีสาบานตนเขา้รบั
ตาํแหน่งดว้ยการลงนามคาํสั�งฝ่ายบริหารยกเลิกนโยบายของโดนลัด ์ทรมัป์ อดีตประธานาธิบดี อย่างนอ้ย 15 รายการ รวมถึงใหส้หรฐัฯกลบัเขา้ร่วม
ในขอ้ตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นครั�งที� 2 หลังสหรฐัฯถอนตวัจากขอ้ตกลงดงักล่าวเมื�อเดือน พ.ย.63 และใหส้หรฐัฯกลบัเขา้มาเป็นสมาชิก
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) อีกครั�ง หลงัประกาศถอนตวัในปีที�แลว้ 

 

ที%มา: 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   58.3** 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   61.8** 55.0 

วนัพธุที� 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.8%** 0.2% 

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

 22.00 น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยั โดย NAHB   83** 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 ้

 
 

 


