
 

 

 

 

   

1,821  1,800  1,788 

 1,853  1,875  1,896 

สรุป  ราคาทองคาํแกวง่ในทิศทางออ่นตวัลง ปัจจยัหลกัที�กดดนัมาจากการแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร ์ทา่มกลางแรงเทขายในตลาดหุน้ โดยเชา้นี %ตลาดหุน้เอเชียสว่นใหญ่
รว่งลงกว่า -1% ถึง -2% ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัที�เผชิญแรงเทขายอย่างหนักเมื�อคืนที�ผ่านมา โดยดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงกวา่ -633.87 จดุ หรือคิด
เป็นการปรบัตวัลงกว่า -2% ทาํสถิติดิ�งลงในวนัเดียวที�รุนแรงที�สดุในรอบ 3 เดือน ขณะที� CBOE Volatility Index (VIX) พุ่งขึ %นแรงอีกครั%งทดสอบระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 3 
เดือน สะทอ้นความกลวัมากขึ %นในการเขา้ลงทนุสนิทรพัยเ์สี�ยง  ทั%งนี % ตลาดหุน้ถกูกดดนัจากหลายประเด็น หลกัๆมาจาก Valuation ของตลาดที�คอ่นขา้งตงึตวั บวกรวมกบัมี
ประเด็นเรื�อง ผลประกอบการของบริษัทโบอิงคท์ี�ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกัน 5 ไตรมาสในไตรมาส 4/2020 ที�ผ่านมา จากผลกระทบของการชะลอการผลิตเครื�องบิน 
ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซึ�ง CEO ของบรษัิทโบอิงคอ์อกมายอมรบัดว้ยว่า ปัญหาในการกระจายวคัซีนตา้นโควิด-19 จะทาํใหก้ารฟื%นตวัของการเดินทาง
ล่าชา้ออกไปจนถึงช่วงกลางหรือปลายฤดูรอ้นนี %  นอกจากนี% มีประเด็นเรื�องกรณีของ hedge funds ขายหลักทรพัยอื์�นจากความตอ้งการเงินสดเพื�อชดเชยผลขาดทุน
สถานะชอรต์ในหุน้ GameStop และ AMC  จงึกระตุน้ใหด้อลลารแ์ข็งค่า และกดดนัราคาทองคาํ จึงแนะนาํติดตามความเคลื�อนไหวของสินทรพัยเ์สี�ยงและดอลลารต์อ่ไป 
เพื�อชี %นาํทิศทางราคาทองคาํเพิ�มเติม สาํหรบัวนันี % ติดตามการเปิดเผย ประมาณการครั%งแรกจีดีพีชว่งไตรมาส 4/2020, จาํนวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานครั%งแรกรายสปัดาห,์ 
ดชันีชี %นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board และยอดขายบา้นใหม่ของสหรฐั  ดา้นปัจจัยทางเทคนิคประเมินว่า ราคาขยบัขึ %นแต่ก็มีแรงขายทาํกาํไรสลับออกมา ขณะที�
ความผันผวนของราคาอาจลดลงจากชว่งก่อนหนา้ ซึ�งหากราคาทองคาํไม่สามารถยืนเหนือ  1,844-1,853 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีผลใหร้าคาปรบัตวัลงเพื�อสรา้งฐานราคา
ตอ่ และมีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมาอีกครั%ง โดยมีแนวรบัในโซน 1,821-1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ แนะนาํกลยทุธ ์แบง่ทองคาํออกขาย หากราคาปรบัตวัขึ %นมาและไมผ่่าน
แนวตา้นโซน 1,844-1,853 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และใหท้ยอยเขา้ซื %อคืนเพื�อทาํกาํไรหากราคาออ่นตวัลงทดสอบบรเิวณแนวรบั 1,821-1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

                    ร าคาแ กว่งตัวใน กร อ บใน ท ิศท างอ่อ น ตัวล ง 

หากราคาจะทดสอบแนวต้าน 1,844-1,853 ดอลลารต์่อออนซ ์

ไม่สามาร ถผ่าน ได้ให ้แ บ่งขายท ําก ําไร  ร าคาอ าจอ่อ น ตัวลง

ประเมินแนวร ับโซน 1,821-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

28 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
28/01/2564 11:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,843.70 1,837.86 -5.84 -0.32 

Spot Silver ($) 25.24 25.10 -0.14 -0.55 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.02 0.02 0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,150 -50 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.54 55.44 -0.10 -0.18 

ดชันดีอลลาร ์ 90.60 90.77 0.17 0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.2111 1.2087 0.00 -0.20 

ที4มา : Aspen 

 



 

 

 (+) ทางการสหร ัฐฯ เต ือนการก่อการร ้ายในประเทศอาจเพ ิ4มข ึCน ในยุคไบเดน กระทรวงความมั�นคงมาตุภูมิสหรฐัฯ (Department of Homeland 
Security) เปิดเผยรายงานในวนัพธุว่า สหรฐัฯ อาจเผชิญกบัภยัคกุคามจากการก่อการรา้ยในประเทศมากขึ %นในยคุประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งจากกลุ่มที�ไม่พอใจในผลการเลือกตั%งประธานาธิบดี ที�โดนลัด ์ทรมัป์ เป็นฝ่ายพ่ายแพ ้สาํนกัข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ คาํเตือนจากกระทรวงความมั�นคง
มาตภุมิูมีขึ %นหลงัจากเกิดเหตกุารณก์่อจลาจลที�อาคารรฐัสภาสหรฐัฯ เมื�อวนัที� 6 มกราคม โดยกลุม่ผูส้นบัสนุนทรมัป์ ซึ�งทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิต 5 ราย รวมทั%งเหตุ
ประทว้งในบางรฐัในช่วงก่อนพิธีปฏิญาณตนรบัตาํแหน่งของนายไบเดนเมื�อวนัที� 20 มกราคม ซึ�งนาํไปสู่การรกัษาความปลอดภยัขั%นสงูสดุในกรุงวอชิงตนั 
ในคาํเตือนดา้นการก่อการรา้ยในประเทศของกระทรวงความมั�นคงมาตภุมิู ระบวุา่ ขอ้มลูขา่วกรองบง่ชี %ว่า กลุม่ผูฝั้กใฝ่ความรุนแรงที�มีแนวคิดตอ่ตา้นรฐับาล
ชดุใหม ่และผูที้�ถกูปลกุปั� นจากขอ้มลูผิด ๆ อาจยงัคงเคลื�อนไหวเพื�อสรา้งความรุนแรงในสหรฐัฯ 

 (+) คาดตัวเลขผู้เส ียช ีวิตจากโควิดในสหร ัฐฯ ทะลุคร ึ4งล้านในเด ือน ก.พ. ผูอ้าํนวยการศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) คนใหม่ รอช
เชลล ์วาเลนสกี (Rochelle Walensky) กล่าวสรุปสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ครั%งแรกอย่างเป็นทางการในวันพุธ โดยคาดการณ์ว่าจาํนวน
ผูเ้สียชีวิตจากโควิดในสหรฐัฯ จะเพิ�มขึ %นเกินระดบั 500,000 คนภายในวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์ผอ.ซีดีซีคนใหม่ กล่าวว่า ในช่วงสามสปัดาหข์า้งหนา้ จาํนวน
ผูเ้สียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรฐัฯ อาจเพิ�มจากระดบั 425,000 คนในปัจจบุนั เป็นประมาณ 480,000 - 514,000 คน  

 (-) ดอลลารป์ร ับข ึCนจากการหลีกเลี4ยงความเสี4ยง ดอลลารข์ยายการปรบัขึ %นเมื�อเทียบกบัสกลุเงินส่วนใหญ่ในวนันี % เนื�องจากความผนัผวนของตลาดหุน้
จากความกงัวลเกี�ยวกบัการประเมินราคาสงูเกินไป กระตุน้อปุสงคด์อลลารส์หรฐั ซึ�งเป็นแหลง่หลบภยั  ยโูรฟื%นตวัจากความสญูเสียหลงัสมาชิกรายหนึ�งของ
ธนาคารกลางยโุรป (ECB) เตือนวา่การลดอตัราดอกเบี %ยอาจจาํกดัการปรบัขึ %นเมื�อเรว็ๆนี %ของเงินยโูร  ดอลลารอ์อสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ซึ�งเป็น 2 สกลุเงิน
ที�ไดร้บัการพิจารณาว่าเป็นมาตรวดัความตอ้งการเสี�ยง ปรบัลงเช่นกนัเมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐัภายใตส้ญัญาณความเชื�อมั�นตลาดที�ลดนอ้ยลง ความ
กงัวลเกี�ยวกบัการซื %อหุน้กลบัคืน (Short squeeze) ในกลุ่มเฮดจฟั์นด,์ ความกงัวลเกี�ยวกบัผลประกอบการบรษัิทและความล่าชา้ของการฉีดวคัซีนปอ้งกนัโค
วิด-19 กระทบการปรบัขึ %นในหุน้ทั�วโลก ซึ�งอาจหนนุดอลลารอ์ย่างต่อเนื�องในระยะสั%น นายมาซาฟุมิ ยามาโมโต หวัหนา้นกักลยทุธค์า่เงินของบรษัิท Mizuho 
Securities ระบวุ่า "การหลีกเลี�ยงความเสี�ยงซึ�งหนุนดอลลารส์หรฐัเป็นการปรบัฐานอนัแข็งแกรง่ หลงัการปรบัขึ %นทางเดียวในสินทรพัยเ์สี�ยง" "กรณีพื %นฐาน
ยงัคงเป็นวา่เศรษฐกิจจะปรบัขึ %นในครึ�งหลงัของปีนี % ดอลลารอ์อสเตรเลียจะฟื%นตวั แต่ยโูรจะเผชิญความยากลาํบาก" ตลาดหุน้เอเชียจาํนวนมากปรบัลงกว่า 
1% ในวนันี % หลงัหุน้สหรฐัเผชิญการปรบัลงครั%งใหญ่ที�สดุในรอบกวา่ 3 เดือนในวนัพธุ 

 (-) ฝร ั4งเศสตดิโควดิวันเด ียวสูงถงึ 26,916 ราย ผู้เช ี4ยวชาญแนะลอ็กดาวนร์อบใหม่ กระทรวงสาธารณสขุฝรั�งเศสเปิดเผยในวนันี %ว่า ในช่วง 24 ชั�วโมง
ที�ผา่นมา พบผูติ้ดเชื %อไวรสัโควิด-19 รายใหม่ 26,916 ราย ซึ�งเป็นสถิติพบผูติ้ดเชื %อรายวนัสงูสดุในเดือนนี% สง่ผลใหย้อดรวมผูติ้ดเชื %อเพิ�มขึ %นเป็น 3,106,859 
ราย ส่วนยอดรวมผูเ้สียชีวิตอยู่ที� 74,456 ราย รายงานระบวุ่า ในช่วง 24 ชั�วโมงที�ผ่านมา ฝรั�งเศสมีผูเ้ขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเพิ�ม 128 ราย ส่งผล
ใหย้อดผูที้�ยงัคงรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลเพิ�มขึ %นแตะ 27,169 ราย และมี 3,107 รายเป็นผูป่้วยอาการหนัก โดยตวัเลขดงักล่าวเพิ�มขึ %นจากวนัก่อนหนา้ที�
ระดบั 3,081 ราย นายกาเบรียล อตัตาล โฆษกรฐับาลฝรั�งเศสกล่าวว่า "ขอ้มลูดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าในตอนนี% มาตรการเคอรฟิ์วยงัไมเ่พียงพอสาํหรบัการ
สกดัการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ได"้ เมื�อวนัที� 16 ม.ค.ที�ผ่านมา ฝรั�งเศสไดป้ระกาศใชม้าตรการเคอรฟิ์ว โดยหา้มไม่ใหป้ระชาชนออกจากที�พกัหลงัเวลา 
18.00 น. ต่อไปอีกอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์เพื�อสกัดการระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกัน ทางการฝรั�งเศสยงัหา้มจัดงานเลี %ยงและงานอีเวนต ์การวมตวัใน
สถานที�สาธารณะ และออกมาตรการควบคุมระหว่างชายแดน ศาสตราจารยฌ์อง ฟรองซวัส ์เดลเฟรซี หัวหนา้สภาวิทยาศาสตรแ์ละที�ปรกึษาของรฐับาล
ดา้นโควิด-19 กล่าวว่า "หากเราไม่คุมเขม้กฎระเบียบ เราจะตกอยู่ในสถานการณที์�ยากลาํบากอย่างยิ�งในช่วงกลางเดือนมี.ค." ศาสตราจารยเ์ดลเฟรซียัง
กลา่วดว้ยวา่ ฝรั�งเศสอาจตอ้งกลบัไปใชม้าตรการลอ็กดาวนเ์ป็นครั%งที�สามในช่วงเดือนก.พ. ซึ�งเป็นช่วงปิดภาคเรยีน เนื�องจากไวรสัโควิด-19 ชนิดกลายพนัธุ์
ใหมย่งัคงแพรร่ะบาดอยู่ในขณะนี% 

 (+/-)  ตลาดห ุ้นเอเชยีเปิดลบ ตามทศิทางดาวโจนส-์นักลงท ุนผิดหวังผลประชุมเฟด ตลาดหุน้เอเชียเปิดลบในวนันี % ตามทิศทางดชันีดาวโจนสต์ลาด
หุน้นิวยอรก์ปิดรว่งลงกวา่ 600 จดุเมื�อคืนนี % (27 ม.ค.) ทาํสถิติดิ�งลงในวนัเดียวที�รุนแรงที�สดุในรอบ 3 เดือน เนื�องจากนกัลงทุนผิดหวงัที�ธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) ไมไ่ดป้ระกาศมาตรการใหม่ๆ ในการกระตุน้เศรษฐกิจ แมเ้ฟดมีความกงัวลเกี�ยวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจซึ�งไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 ก็ตาม  ดชันี SSE Composite ตลาดหุน้จีนเปิดวนันี %ที� 3,534.67 จดุ ลดลง 38.67 จุด หรอื -1.08% ดชันี NIKKEI 225 ตลาดหุน้ญี�ปุ่ นเปิดวนันี %
ที� 28,169.27 จดุ ลดลง 465.94 จดุ หรอื -1.63% และดชันี HSI ตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดวนันี %ที� 28,914.85 จดุ ลดลง 382.68 จดุ หรอื -1.30% 

ท ี4มา: อนิโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกจิออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai และ Efinancethai 

 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัCงก่อน 

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   9.1%** 7.9% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจาก Conference Board   89.3** 88.6 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดรชิมอนด ์   14** 19 

วนัพธุที� 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสาํรวจความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคของ GfK   -15.6** -7.3 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื %อสินคา้คงทนพื%นฐานเดือนธ.ค.     0.7%** 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื %อสินคา้คงทนเดือนธ.ค.   0.2%** 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ%ามนัรายสปัดาห ์   -9.9M** 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 4/2020   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั%งแรกรายสปัดาห ์   880K 900K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี %นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3% 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 ้

 
 

 


