
 

 

 

 

   

1,837  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,914 

สรุป  ราคาทองคาํชว่งเชา้คอ่ยๆขยบัขึ �น โดยเห็นแรงซื �อเขา้มาหนนุราคาทองคาํไวเ้มื อราคาปรบัตวัลงแรง โดยทองคาํยงัคงไดร้บัแรงซื �อทา่มกลางความตงึเครยีดสหรฐั-จีนที 
ดาํเนินต่อไป จากท่าทีของสหรฐัที มีต่อจีนยงัคงเป็นไปในเชิงแข็งกรา้ว แมว้่าปธน.สี จิ �นผิงของจีน กล่าวที การประชมุเศรษฐกิจโลกเมื อวานนี� เรียกรอ้งใหผู้น้าํโลกยกระดบั
ความแข็งแกรง่ดา้นความรว่มมือดา้นนโยบายพหภุาคีและส่งเสริมบทบาทของกลุ่ม G20 ในการกาํกับดแูลเศรษฐกิจโลก  แต่นางเจน ซากี โฆษกทาํเนียบขาวระบุว่า ขอ้
เรยีกรอ้งของปธน.สีจะไมท่าํใหเ้กิดการเปลี ยนแปลงในกลยทุธก์ารปฏิบตัิต่อจีนของคณะบรหิารภายใตก้ารนาํของปธน.ไบเดน จึงกระตุน้แรงซื �อเขา้ตลาดทองคาํ อยา่งไรก็ดี 
การขึ �นของราคาทองคาํเป็นไปในกรอบจาํกดัเชน่กนั เนื องจากนกัลงทนุรอความชดัเจนเพิ มเติมเกี ยวกบัการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัของสหรฐัวงเงิน 1.9 
ล้�านลา้นดอลลาร ์หลงัจากวานนี�(25 ม.ค.)มีสมาชิกสภาคองเกรสบางคนที มองว่าเงินกอ้นนี�ใชง้บประมาณมากเกินไป เนื องจากวา่ก่อนหนา้นี �ไดมี้การอนมุตัิเงินแพ็กเกจ 9 
แสนลา้นดอลลารไ์ปแลว้ ไดแ้ก่ ส.ว.ซูซาน คอลลินส ์จากพรรครีพบัลิกันระบุว่ายังคงเรว็เกินไปที จะอนมุัติเงินแพ็กเกจที มีมลูค่าเยอะขนาดนี� นอกจากนี� ราคาทองคาํถูก
กดดนั หลงับริษัท Moderna Inc ประกาศวา่ จะเริ มทดลองวคัซีนในแบบที มีการปรบัเปลี ยนที มีจดุประสงคเ์พื อสรา้งภมิูคุม้กันสาํหรบัไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุแ์อฟริกาใต ้
ซึ งเป็นความพยายามในการยบัยั�งการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19ที เพิ มขึ �นต่อเนื องในขณะนี� ปัจจยับวกและลบที เขา้มาส่งผลใหร้ะยะสั�นราคาทองคาํฟื�นตวัขึ �นในกรอบ
จาํกัด  ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาพยายามสอบแนวตา้นโซน 1,870-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หากไมส่ามารถผ่านได ้ตอ้งระมดัระวงัแรงขายทาํกาํไรเนื องจาก
ช่วงที ผ่านมาเมื อราคาทองคาํมีการปรบัตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมา อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยู่ที  1,845-1,837 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์ประเมินวา่เป็นการอ่อนตวัลงเพื อสะสมแรงซื �ออีกครั�ง  แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ รอจงัหวะเขา้ซื �อหากราคาย่อตวัลงมาและไม่หลดุแนวรบั 1,845-1,837 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์(ตดัขาดทนุหากราคาหลดุ 1,837 ดอลลารต์อ่ออนซ)์ และใหท้ยอยทาํกาํไรหากราคาดีดตวัขึ �นไปทดสอบบรเิวณแนวตา้น 1,870-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    รอ การ อ่อ น ตัวลงขอ งราคาห ากไม่ห ลุดแ นวร ับ

บร ิเวณ 1,845-1,837 ดอลลารต์ ่อออนซ  ์พ ิจารณาเข ้าซ ื,อทาํกาํไร

ระยะสั,นจากการแกว่งตัว หากราคาไม่สามารถยืนเหนือบร ิเวณ 

1,870-1,875 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้แนะนาํทยอยทาํกาํไร 

 

26 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
26/01/2564 11:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,855.50 1,858.22 2.72 0.15 

Spot Silver ($) 25.33 25.33 0.00 0.00 

เงนิบาท (฿/$) 29.98 29.97 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,300 26,400 100 0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.92 55.52 -0.40 -0.72 

ดชันดีอลลาร ์ 90.34 90.39 0.04 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.2138 1.2130 0.00 -0.07 

ที4มา : Aspen 

 



 

 

 (+) "ไบเดน"จะดาํเนินการด้านความสัมพนัธส์หร ัฐ-จนีด้วยความอดทน เมื อวานนี�นางเจน ซากี โฆษกทาํเนียบขาวระบวุ่า สหรฐัแข่งขนักบั
จีนอย่างจริงจงั และประธานาธิบดีโจ ไบเดนตอ้งการดาํเนินการดา้นความสมัพนัธก์บัจีนดว้ย "ความอดทน"  ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงของจีน ซึ ง
กล่าวที การประชุมเศรษฐกิจโลกเมื อวานนี�เรียกรอ้งใหผู้น้าํโลกยกระดับความแข็งแกร่งดา้นความร่วมมือดา้นนโยบายพหุภาคีและส่งเสริม
บทบาทของกลุ่ม G20 ในการกาํกบัดูแลเศรษฐกิจโลก นางซากีกล่าวว่า ขอ้เรียกรอ้งของปธน.สีจะไม่ทาํใหเ้กิดการเปลี ยนแปลงในกลยทุธก์าร
ปฏิบติัต่อจีนของคณะบรหิารภายใตก้ารนาํของปธน.ไบเดน เธอกล่าวว่า "สิ งที เราเห็นในช่วงไม่กี ปีที ผ่านมาคือการใชอ้าํนาจเผด็จการมากขึ �นของ
จีนในประเทศและเชิงรุกรานมากขึ �นในต่างประเทศ และขณะนี�จีนทา้ทายความมั นคง, ความรุง่โรจน ์และคณุค่าของเราในแง่สาํคญัต่างๆที ทาํให้
สหรฐัตอ้งดาํเนินการครั�งใหม่" 

 (+)  สหร ัฐยืนยันผู้ต ิดเช ื ,อโควิด-19 สายพ ันธุบ์ราซ ิลรายแรก  ขอ้มลูจากกระทรวงสาธารณสขุรฐัมินนิโซตาระบวุ่า สหรฐัพบผูติ้ดเชื �อโควิด-
19 กลายพันธุร์ายแรกที มีตน้กาํเนิดในประเทศบราซิล  เจา้หนา้ที สาธารณสุขรฐัมินนิโซตาระบวุ่า ผูที้ ไดร้บัการยืนยันว่าติดเชื �อดงักล่าวเป็นคน
สญัชาติอเมรกินัที มีประวติัเดินทางไปยงับราซิลเมื อไม่นานมานี� หลายประเทศ ซึ งรวมถึงสหรฐั มีมาตรการจาํกดัการเดินทางกบับราซลิหรอืหา้ม
การเดินทางเขา้ประเทศจากประเทศดงักล่าวจากไวรสักลายพนัธุ ์ซึ งคาดว่าจะแพรเ่ชื �อมากขึ �น 

 (-) ห ุ้น "Moderna"ทะยานขึ,น  10% ร ับข ่าววัคซ ีนป้องกันโควิด-19 กลายพ ันธุไ์ด ้  หุน้บรษัิท Moderna Inc ทะยานขึ �นกว่า 10% เมื อวานนี� 
หลงัข่าวว่า วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของทางบริษัทสามารถป้องกนัเชื �อโควิด-19 สายพนัธุที์ พบใหม่ในองักฤษและแอฟริกาใต ้ บริษัท Moderna 
Inc ประกาศว่า จะเริ มทดลองวคัซีนในแบบที มีการปรบัเปลี ยนที มีจุดประสงคเ์พื อสรา้งภูมิคุม้กันสาํหรบัไวรสัโควิด-19 กลายพันธุแ์อฟริกาใต ้ 
หุน้บรษัิทดงักล่าวดีดตวั 10.14% สู่ 144.33 ดอลลารต่์อหุน้ ณ เวลา 02.41 น.ตามเวลาไทยในวนันี � และปรบัขึ �นเกือบ 17% เทียบกบัเมื อช่วงตน้
ปี 

 (-) ยูเอ ็นคาดเศรษฐกิจโลกจะฟื, นตัว 4.7% ในปีนี,หลังหดตัว 4.3% ในปี 2020  เมื อวานนี�องคก์ารสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า คาดว่า
เศรษฐกิจโลกจะฟื�นตวัเล็กนอ้ยที  4.7% ในปีนี � หลงัหดตวั 4.3% ในปี 2020 จากการระบาดของโควิด-19 ซึ งสรา้งผลกระทบมากกว่าวิกฤตการณ์
ทางการเงินโลกในปี 2009 กว่าสองเท่า รายงานสถานการณ์และคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของสาํนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมของ
สหประชาชาติระบวุ่า คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศที พฒันาแลว้ หดตวั 5.6% ในปี 2020 และจะฟื�นตวั 4% ขณะที ประเทศที กาํลงัพฒันาหดตวั 
2.5% และคาดว่าจะเติบโต 5.7% ในปี 2021  "การตอบสนองทางการคลงัขนานใหญ่และในเวลาที เหมาะสมช่วยป้องกนัหายนะทางเศรษฐกิจ
โลกทั วโลกที เหมือนกบัภาวะเศรษฐกิจตกตํ าครั�งใหญ่ (Great Depression)" 

 (+/-) ดอลลารแ์ทบไม่ขยับเท ียบเยน นักลงท ุนจับตาประชุมเฟด-ผลประกอบการภาคเอกชน สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแทบไม่ขยบัเมื อ
เทียบกบัเงินเยน ขณะที นักลงทนุจบัตาการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนัที  26-27 ม.ค. โดยนกัวิเคราะหค์าดว่า
เฟดจะยงัคงตรงึอัตราดอกเบี �ยที ระดบั 0.00-0.25% และรอดูผลประกอบการจากบริษัทสหรฐัและญี ปุ่ น สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที ยง
วนันี �ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื อนไหวที  103.70-103.71 เยน เทียบกบั 103.71-103.81 เยนที ตลาดนิวยอรก์ และ 103.70-103.71 เยนที 
ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื อวานนี� 

 (+/-) ผู้น ําจีนเร ียกร ้องในประชุม WEF ให ้ G20 มีบทบาทมากข ึ,นในการกาํกับดูแลเศรษฐกิจ  เมื อวานนี�ประธานาธิบดีสี จิ �นผิงของจีน
เรยีกรอ้งใหโ้ลกยกระดบัความรว่มมือดา้นนโยบายพหภุาคีและส่งเสรมิบทบาทของกลุ่ม G20 ในการกาํกบัดแูลเศรษฐกิจ ขณะที เขาชี �ถงึการฟื�น
ตวัที  "ค่อนขา้งอ่อนแอ" จากการระบาดของโควิด-19 ปธน.สีกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจโลกผ่านทางไกลว่า แนวโนม้เศรษฐกิจโลกยังคงไม่
แน่นอนและสถานการณฉ์กุเฉินดา้นสาธารณสขุ "อาจเกิดขึ �นอีก" ในอนาคต ปธน.สี ซึ งปรากฏตวัที การประชมุดงักล่าวเป็นครั�งแรกนบัตั�งแต่การ
แถลงปกป้องการคา้เสรีและโลกาภิวฒันใ์นการกล่าวสนุทรพจน ์ณ เมืองดาวอสเมื อปี 2017 แสดงความเห็นคลา้ยกนัในครั�งนี � โดยสนบัสนนุว่า 
ระบบพหภุาคีเป็นทางออกของความทา้ทายในปัจจบุนัในการกล่าวสนุทรพจนป์ระมาณ 25 นาที 

ที4มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทรที์  25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื อมั นทางธุรกิจโดย Ifo   90.1** 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที  26 ม.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้น โดย S&P/CS   8.8% 7.9% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื อมั นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   88.9 88.6 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   18 19 

วนัพธุที  27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื อมั นผูบ้รโิภคของ GfK   -7.8 -7.3 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั งซื �อสินคา้คงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์    4.4M 

วนัพฤหสับดีที  28 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล ์   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 4/2563   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์    900K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนธ.ค.   860K 841K 

วนัศกุรที์  29 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื�นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.2% -1.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   -0.5% -0.4% 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค.   58.3 59.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที รอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื อมั นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยจากUoM   79.2 79.2 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยจาก UoM    3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที มีการประกาศออกมา 
*ที มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที  22 มกราคม 2564 ซึ งอาจมีการเปลี ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


