
 

 

 

 

   

1,821  1,800  1,788 

 1,853  1,875  1,896 

สรุป   ราคาทองคาํช่วงเชา้วนันี �แกว่งตวัในกรอบ 1,839.50 - 1,845.22 ดอลลารต์่อออนซ ์ลดช่วงบวกลงจากระดบัสงูสดุวานนี�ที+ทาํไวบ้ริเวณ 1,863.87 ดอลลารต์่อออนซ ์
ทั�งนี � ราคาทองคาํยงัอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัจากการแข็งคา่ขึ �นของสกลุเงินดอลลาร ์ทา่มกลางแรงซื �อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินปลอดภยั หลงันกัลงทนุเริ+มพิจารณาความเสี+ยง
มากขึ �นในการลงทนุในตลาดหุน้ สะทอ้นไดจ้ากแรงเทขายกดดนัตลาดหุน้สหรฐักดดนัดชันีดาวโจนสด์ิ+งลงปิดรว่งกวา่ -2% ในวนัพธุที+ผ่านมา ก่อนจะรบีาวดข์ึ �นบ้าังในวนั
พฤหสับดี แตห่ากพิจารณาจะเห็นวา่ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ว่งลงกวา่ -300 จดุในช่วงเชา้นี � โดยตลาดหุน้เผชิญแรง Sell on fact หลงันกัลงทนุรบัรูผ้ลประชมุเฟดเสรจ็สิ �นไป
แลว้ และขาดปัจจยับวกใหม่ ขณะที+ประกอบกบันกัลงทนุรอความคืบหนา้เกี+ยวกบัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรฐัซึ+งแมว้า่พรรคเดโมแครตเตรยีม
จะเริ+มกระบวนการเพื+ออนมุตัิรา่งกฎหมายมาตรการระตุน้เศรษฐกิจทางการคลงัฉบบัใหมใ่นสปัดาหห์นา้ แตถื่อว่+ายงัมีความไม่แน่นอน เพราะก่อนหนา้นีมีสมาชิกสภาคอง
เกรสหลายท่านออกมาแสดงความไมเ่ห็นดว้ยเกี+ยวกบัวงเงินที+สงูถึง 1.9 ลา้นลา้นดอลลาร ์หนนุ Dollar Index ขยบัขึ �นต่อเนื+องมาทดสอบ 90.77 จดุระหวา่งการซื �อขายเชา้
นี � ส่งผลใหร้าคาทองคาํถูกขายสลบัเป็นระยะ สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี Core PCE, ดัชนี PMI เขตชิคาโก, ยอดทาํสัญญาขายบา้นที+รอปิดการขาย และดชันี
ความเชื+อมั+นผูบ้รโิภคจากUoM   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินวา่ ราคาทองคาํอาจมีการแกว่งตวัผวัผวนในกรอบ แนะนาํลงทนุตามกรอบราคา หากระยะสั�นมีแรงดีดกลบั
ราคาพยายามจะขึ �นไปทดสอบแนวตา้นระดบั 1,853-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไมส่ามารถยืนเหนือแนวตา้นได ้อาจจะเกิดแรงขายสลบัออกมาอีกครั�ง ทั�งนี � ประเมิน
แนวรบัในโซน 1,821-1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ แนะนาํกลยทุธก์ารลงทนุ เขา้ซื �อหากสามารถยืนเหนือ 1,830-1,821 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยตดัขาดทนุหากไม่สามารถยืน
เหนือ 1,800 ดอลลารต์อ่ออนซ ์และทยอยขายหากราคาไมผ่่าน 1,875 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตอ่าจชะลอการขายออกไปหากราคาสามารถผ่านแนวตา้นดงักลา่ว 
 

                    เข ้าซ ื�อหากร าคาทอ งคํามีการ ปรับตัวลดลง

มาไม่หลุดแนวรับ 1,830-1,821 ดอลลารต์่อออนซ  ์โดยหาก

ราคาทองคาํไม่หลุดแนวรับราคาทองคาํจะพยายามปรับตัว

ข ึ�นทดสอบแนวต้านโซน 1,853-1,875 ดอลลารต์่อออนซ ์

 

29 มกราคม 2564    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
29/01/2564 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,842.30 1,842.31 0.01 0.00 

Spot Silver ($) 26.47 26.14 -0.33 -1.25 

เงนิบาท (฿/$) 29.97 29.98 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,200 0 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.40 55.57 0.17 0.31 

ดชันดีอลลาร ์ 90.54 90.74 0.21 0.23 

เงนิยโูร (€/$) 1.2123 1.2098 0.00 -0.21 

ที3มา : Aspen 

 



 

 

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเท ียบเยน นักลงทุนซ ื�อสกุลเงนิปลอดภัยหลังดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ ่วง สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื+อเทียบกบัเงินเยน ใน
การซื �อขายที+ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวช่วงเชา้นี� เนื+องจากนกัลงทนุเขา้ซื �อดอลลารใ์นฐานะสกลุเงินที+ปลอดภยั หลงัจากดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วง
ลงกวา่ 200 จุดในช่วงเชา้นี� สาํนกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที+ยงวนันี�ตามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื+อนไหวที+ 104.50-104.51 เยน เทียบกบั 104.20-
104.30 เยนที+ตลาดนิวยอรก์ และ 104.30-104.32 เยนที+ตลาดโตเกียว ณ เวลา 17.00 น. ของเมื+อวานนี� 

 (-)  ฝร ั3งเศสเล็งขยายมาตรการควบคุมโควดิหลังผู้ตดิเช ื�อยังเพ ิ3มต่อเนื3อง นายโอลิวเิยร ์เวอรอง รฐัมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุของฝรั+งเศส
เปิดเผยว่า รฐับาลฝรั+งเศสกาํลงัพิจารณาจะใชม้าตรการควบคมุโรคโควดิ-19 ที+เขม้งวดกว่าเดิมในไม่กี+วนัขา้งหนา้นี� เพื+อสกดักั�นการแพร่ระบาด นาย
เวอรองระบุในการแถลงข่าวประจาํสัปดาหว์่า สถานการณด์า้นสาธารณสุขกาํลงัยํ+าแย่ลงเนื+องจากไวรสัโควิด-19 กาํลงัแพร่ระบาดในฝรั+งเศส แมว้่า
รฐับาลพยายามควบคมุการแพร่ระบาดก็ตาม นอกจากนี� นายเวอรองยงัระบเุสริมดว้ยวา่ มีการพบผูต้ิดเชื �อโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่เพิ+ม 2,000 รายต่อ
วนั จากเดิม 500 รายต่อวนัในช่วงตน้เดือนม.ค. ทาํใหภ้าระของโรงพยาบาลเพิ+มขึ �น โดยในปัจจุบนัผู้ป่วยหนักประมาณ 60% ในโรงพยาบาลเป็น
ผูป่้วยโรคโควดิ-19 หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั+งเศสเปิดเผยวา่ ณ วนัพฤหสับดีที+ผ่านมา พบผูต้ดิเชื �อโควดิ-19 เพิ+มอีก 23,770 ราย และพบผูเ้สียชีวิต
เพิ+มอีก 348 ราย ส่งผลใหย้อดผูต้ดิเชื �อสะสมเพิ+มขึ �นเป็น 3,130,629 ราย และยอดผูเ้สียชีวติสะสมเพิ+มขึ �นเป็น 74,800 ราย 

 (-)  EU ห้ามเท ี3ยวบินจากญี3ปุ่ นเข ้าเขตแดน หวั3นโควดิยังแพร่ระบาด สหภาพยุโรป (EU) ตดัสินใจสั+งระงบัเที+ยวบินจากญี+ปุ่ น หลงัยงัควบคมุการ
ระบาดของโควดิ-19 รอบใหม่ไม่สาํเรจ็ โดยขณะนี�ญี+ปุ่ นยงัคงประกาศภาวะฉกุเฉินในกรุงโตเกียวและพื�นที+อื+นๆ อย่างไรก็ดี EU ยงัคงรายชื+อประเทศที+
ไดร้บัการยกเวน้ใหส้ามารถเดินทางเขา้มาไดแ้มใ้นกรณีที+ไม่จาํเป็นไว ้ซึ+งมีประเทศที+ไดร้บัการยกเวน้ทั�งหมด 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย, สิงคโปร ์
และเกาหลีใต ้แต่จากสถานการณล์่าสุดในญี+ปุ่ น ส่งผลให ้EU ถอดญี+ปุ่ นออกจากกลุ่มประเทศที+ไดร้บัยกเวน้ดงักล่าว การตดัสินใจล่าสดุของ EU อาจ
ส่งผลใหบ้ริษัทสายการบินที+มีเที+ยวบินจากญี+ปุ่ นเขา้ไปยงัยุโรปตอ้งปรบัแผนการบนิใหม่ แมก้ารตดัสินใจระงบัเที+ยวบินจากญี+ปุ่ นและการบงัคบัใชก้ฎ
จะขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของประเทศสมาชิก EU แตล่ะประเทศก็ตาม 

 (+/-)  ดัชนีนิกเกอ ิห ักล้างการปรับข ึ�นในช่วงแรกจากแรงขายท ําก ําไร  หุน้ญี+ปุ่ นปรบัลงในวนันี� หลงัดีดตวัขึ �นในช่วงแรก เนื+องจากแรงหนนุจาก
บริษัทเทคโนโลยีที+รายงานผลประกอบการอนัแข็งแกร่งถูกบดบงัโดยการเทขายทาํกาํไรของนักลงทุนและการปรบัดุลพอรต์ฟอรล์ิโอในช่วงสิ �นเดือน 
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุน้ญี+ปุ่ นมีแนวโนม้ปรบัขึ �นติดต่อกนัเป็นเดือนที+ 3 เมื+อเทียบรายเดือน โดยดชันีนิกเกอิยงัเคลื+อนตวัใกลร้ะดบัสูงสุดรอบ 30 ปีที+มี
ขึ �นในช่วงตน้เดือนนี� ทั�งนี � ดชันีนิกเกอิปรบัลง 0.18% มาที+ 28,145.63 ในช่วงปิดตลาดภาคเที+ยงวนันี� หลงัดีดตวั  0.44% ในช่วงแรกของรอบการซื �อ
ขาย 

 (+/-) ดาวโจนสฟิ์วเจอรร์ ่วงกว่า 300 จุด นักลงทุนกังวลข่าวปั3นหุ้น GameStop  ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลงกว่า 300 จดุในช่วงเชา้นี� เนื+องจาก
นกัลงทนุยงัคงกงัวลเกี+ยวกบักรณีการปั+ นหุน้ GameStop ซึ+งเป็นผูจ้าํหน่ายวิดีโอเกมชื+อดงัในสหรฐั โดยในช่วงเชา้นี� ราคาหุน้ GameStop กลบัมาดีด
ตวัขึ �นกวา่ 61% หลงัจากที+ปิดตลาดทรุดตวัลงกวา่ 44% เมื+อคืนนี� ณ เวลา 11.38 น.ตามเวลาไทย ดชันีดาวโจนสฟิ์วเจอรร์่วงลง 302 จดุ หรือ -0.99% 
แตะที+ 30,205 จุด นกัลงทนุกงัวลว่า หากราคาหุน้ GameStop ยงัคงพุ่งขึ �นอย่างต่อเนื+อง ก็อาจจะสรา้งความเสียหายใหก้ับกลุ่มเฮดจฟั์นด ์หลงัจาก
กลุ่มนักลงทุนใน WallStreetBets ซึ+งเป็นบอรด์ย่อยใน Reddit ซึ+งเป็นเว็บบอรด์ที+มีสมาชิกกว่า 4 ล้านราย ไดเ้ล็งเป้าหมายที+จะผลักดันราคาหุ้น 
GameStop ใหสู้งขึ �นเพื+อกดดนัใหเ้ฮดจฟั์นดต์อ้งกลบัเขา้ซื �อคืนหุน้ดงักล่าวเพื+อตดัขาดทนุ หลงัจากที+ไดท้าํชอรต์เซลไปก่อนหนา้นี� เนื+องจากคาดการณ์
ว่า GameStop จะตอ้งปิดกิจการในไม่ชา้ ทั�งนี � การกระทาํดงักล่าวของนักลงทุนรายย่อยทาํใหก้องทุนเฮดจฟั์นดป์ระสบภาวะขาดทุนจาํนวนมาก 
ทางดา้นสภาคองเกรสของสหรฐัจะจัดการไต่สวนเกี+ยวกับความเคลื+อนไหวที+เกิดขึ �นในตลาดหุน้สหรัฐ โดยการไต่สวนจะครอบคลุมถึงกรณีการ
ขายชอรต์, แพลตฟอรม์การซื �อขายออนไลน ์และผลกระทบในเชิงระบบที+จะมีตอ่ตลาดทนุและนกัลงทนุรายย่อย นางแม็กซีน วอเตอรส์ ส.ส.พรรคเดโม
แครตซึ+งจะทาํหนา้ที+เป็นหวัหนา้ทีมการไต่สวนเปิดเผยว่า "เราตอ้งจัดการกบักลุ่มเฮดจฟั์นดที์+มีส่วนทาํใหต้ลาดหุน้ผนัผวนอย่างหนกัในช่วงที+ผ่านมา 
และเราตอ้งตรวจสอบตลาดในภาพรวม รวมทั�งตรวจสอบดวูา่เพราะเหตใุดกลุ่มเฮดจฟั์นดจ์งึเขา้มาปั+นตลาดได ้นอกจากนี� เราจะตรวจสอบบรรดาผูที้+
จะไดป้ระโยชนท์างการเงินจากบรรดาเฮดจฟั์นดด์ว้ย" 
 

ที3มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Prachachat, Thestandard, Thairath, Voathai 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   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   4.0%** 33.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   847K** 900K 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีชี �นาํเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3%** 0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนธ.ค.   842K** 841K 

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

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนมี.ค. 
 0.1% -1.1% 

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

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค. 
 58.4 59.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที+รอปิดการขายเดือนธ.ค.  -0.5% -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


