
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,921 1,907 1,889 

1,945 1,966 1,989 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ทะยานขึ �นกวา่ 44.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับแรงหนนุจากปัจจยัหลายประการ  ได้แก่  (1.) การคาดการณ์วา่หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั �งสมาชิกวฒุิสภารอบสองใน
รัฐจอร์เจียในวนัที4 5 ม.ค.นี �  จะทําให้ทางพรรคครองอํานาจเบ็ดเสร็จทั �งในทําเนียบขาว วฒุิสภา และสภาผู้ แทนราษฎร และเอื �อต่อการผลกัดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพิ4มเติม  ปัจจัยดังกล่าว
กระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที4ช่วยป้องกันความเสี4ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์ (2) การแข็งค่าของเงินยูโร  ขานรับการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของยโูรโซนที4
ขยายตวัสงูสดุในรอบกวา่ 2 ปี  (3.) แรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  จากความวิตกเกี4ยวกบัการระบาดของ COVID-19 ที4ทวีความรุนแรงขึ �นทั4วโลก  โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสสายพนัธุ๋ใหม่
ทั �งสายพนัธุ์องักฤษที4แพร่กระจายได้เร็วขึ �นถึง 70% รวมไปถึงสายพนัธุ์แอฟริกาใต้ที4ยงัไมแ่น่ชดัวา่วคัซีนต้าน COVID-19 ของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค รวมทั �งแอสตร้าเซนเนก้า/ม.อ็อกซ์ฟอร์ดจะมีประสิทธิภาพ
ในการรับมือต่อสายพันธุ์ นี �หรือไม่  และ (4.) กองทุน SPDR ถือครองทองเพิ4ม +17.21 ตันสู่ระดับ 1,187.95 ตัน  ซึ4งเป็นการถือครองทองคําเพิ4มในวนัเดียวที4มากสดุนับตั �งแต่วันที4 21 ก.ย.ปี 2020 
สถานการณ์ดงักลา่วเป็นปัจจยัหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นทดสอบระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดือนบริเวณ 1,944.38 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําถกูสกัดช่วงบวกจากการฟื�นตัวของดอลลาร์  
หลงัตลาดหุ้นสหรัฐดิ4งหนกักระตุ้นแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภัย  ประกอบกับเงินปอนด์อ่อนค่าเนื4องจากอังกฤษประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั4วประเทศรอบใหม่  จึงเป็นปัจจัยกดดันการ
ปรับตวัขึ �นของราคาทองเพิ4ม สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตจาก ISM รวมไปถึงการเคลื4อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆก่อนทราบผลการเลือกตั �งสมาชิกวฒุิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1944.38 1898.07 1898.07 1942.30 44.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,895.23 26.32 90.03 

MA 50 Days 1,867.21 24.65 91.53 

MA 200 Days 1,834.70 21.82 94.91 

RSI 9 Days 77.08 72.95 37.13 

RSI 14 Days 69.01 68.47 36.33 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 1,187.95 +17.21 

ishare 17,378.01 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9422 0.4713 0.0295 

10 วนั 0.8885 -0.0028 0.4717 

20 วนั 0.9220 0.6698 0.6891 

50 วนั 0.6619 -0.2364 -0.0783 

100 วนั 0.7757 -0.3485 -0.2708 

200 วนั 0.9178 0.4136 0.6825 

 

 

05 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 
1,921-1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะซื &อ(ตัดขาดทุน
หากหลุด 1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์) หากราคาทองคํายังคง
ปรับตัวขึ &นไม่ผ่านบริเวณ 1,945 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจ
พจิารณาปิดสถานะซื &อแต่หากผ่านได้ถือต่อ 

 

ราคาทองคําพยายามทดสอบกรอบราคาด้านบน แม้ว่าจะเกิดแรงขายทํากําไรสลบัเข้ามา 
แตก่ารออ่นตวัลงยงัคงจํากดั  ทั �งนี �  หากราคาพยายามยืนเหนือโซนแนวรับ 1,921 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ได้ ทําให้ราคายงัคงมีโอกาสขยบัขึ �นเพื4อทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,945 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์อีกครั �ง หากทะลไุปได้ แนวต้านถดัไปจะอยูใ่นโซน 1,966 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดร่วง 382.59 จุด กังวลเดโมแครตขึ &นภาษี-ยอดโควิดพุ่ง  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื4อคืนนี � (4 ม.ค.) เนื4องจากนกั
ลงทุนวิตกกังวลเกี4ยวกับผลการเลือกตั �งสมาชิกวุฒิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย รวมทั �งจํานวนผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐที4เพิ4มขึ �นอย่างต่อเนื4อง 
นอกจากนี � ตลาดยงัได้รับแรงกดดนัจากราคาหุ้นโบอิ �งที4ทรุดตวัลงกว่า 5% หลงัจากนกัวิเคราะห์ได้ปรับลดนํ �าหนกัความน่าลงทนุของหุ้นโบอิ �ง  ดชันีเฉลี4ย
อตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที4 30,223.89 จดุ ร่วงลง 382.59 จดุ หรือ -1.25% ขณะที4ดชันี S&P500 ปิดที4 3,700.65 จุด ลดลง 55.42 จุด หรือ -1.48% ส่วน
ดชันี Nasdaq ปิดที4 12,698.45 จดุ ลดลง 189.84 จดุ หรือ -1.47% 

• (+) สหรัฐเผยการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ?มขึ &นน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ย.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเพิ4มขึ �น 
0.9% ในเดือนพ.ย. หลงัจากพุ่งขึ �น 1.6% ในเดือนต.ค.  นกัวเิคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �วา่ การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างจะเพิ4มขึ �น 1.0% ในเดือนพ.ย. 

• (+) ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซนขยายตัวสูงสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนธ.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ4งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า 
ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตขั �นสดุท้ายของยโูรโซน ปรับตวัขึ �นสู่ระดบั 55.2 ในเดือนธ.ค. ซึ4งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั �งแต่เดือนพ.ค.2561 จาก
ระดบั 53.8 ในเดือนพ.ย. 

• (+) เจ้าหน้าที?เตือนไวรัสโควิดแอฟริกาใต้มีความเสี?ยงมากกว่าสายพันธ์ุอังกฤษ  นายแมทท์ แฮนค็อก รมว.สาธารณสุของักฤษ กล่าวว่า ไวรัสโค
วิด-19 สายพนัธุ์แอฟริกาใต้มีความเสี4ยง และสร้างความกงัวลมากกว่าสายพนัธุ์ที4พบในองักฤษ  "ผมมีความวิตกอย่างมากเกี4ยวกบัสายพนัธุ์แอฟริกาใต้ 
และนี4เป็นสาเหตทีุ4ทําให้เราสั4งระงบัเที4ยวบนิทั �งหมดที4มาจากแอฟริกาใต้ นี4เป็นปัญหาที4ใหญ่มาก และสร้างปัญหามากกว่าสายพนัธุ์องักฤษ" นายแฮนค็อก
กล่าวในการให้สมัภาษณ์ตอ่สํานกัข่าวบีบีซี  ขณะนี � องักฤษและแอฟริกาใต้กําลงัเผชิญกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 ซึ4งมีการกลายพนัธุ์ และทําให้
ไวรัสมีการแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ �น 

• (+) ยูโรพุ่งขานรับ PMI การผลิตยูโรโซนขยายตัวสูงสุดรอบกว่า 2 ปี  สกุลเงินยูโรแข็งค่าเมื4อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ในการซื �อขายที4ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื4อคืนนี � (4 ม.ค.) ขานรับดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนที4ขยายตวัสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ขณะที4นกัลงทนุจบัตา
ข้อมูลเศรษฐกิจที4สําคญัของสหรัฐในสัปดาห์นี � ซึ4งรวมถึงตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค  ดชันีดอลลาร์ ซึ4งเป็นดชันีวดัความเคลื4อนไหวของ
ดอลลาร์เมื4อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.11% แตะที4 89.8700 เมื4อคืนนี �  ยูโรแข็งค่าเมื4อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที4ระดบั 1.2252 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2214 ดอลลาร์ ขณะที4เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที4ระดบั 1.3566 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3657 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อน
ค่าลงสู่ระดบั 0.7670 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7694 ดอลลาร์สหรัฐ  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื4อเทียบกับเงินเยน ที4ระดบั 103.11 เยน จากระดับ 
103.19 เยน และอ่อนคา่เมื4อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที4ระดบั 0.8806 ฟรังก์ จากระดบั 0.8848 ฟรังก์  

• (-) ดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 6 ปีในเดือนธ.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ4งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐ ดีดตวัขึ �นสู่ระดบั 57.1 ในเดือนธ.ค. ซึ4งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนก.ย.2557 จากระดบั 56.7 ในเดือน
พ.ย. 

• (-) ไวรัสกลายพันธ์ุพ่นพษิ อังกฤษตดิโควดิเป็นประวัตกิารณ์เกือบ 60,000 ในวันเดียว  กระทรวงสาธารณสขุองักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั4วโมงที4
ผ่านมา พบผู้ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จํานวนมากถึง 58,784 ราย ซึ4งเป็นระดบัสูงกว่า 50,000 รายติดต่อกนัเป็นวนัที4 7 และเป็นระดบัสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์นับตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื �อในประเทศพุ่งขึ �นเป็น 2,713,563 ราย  ส่วนจํานวนผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 
เพิ4มขึ �น 407 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ เสียชีวติอยู่ที4ระดบั 75,431 ราย   

• (-) อังกฤษประกาศล็อกดาวน์ทั?วประเทศรอบใหม่ หลังโควดิกลายพันธ์ุดันยอดตดิเชื &อพุ่ง  นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษประกาศใช้
มาตรการล็อกดาวน์ทั4วประเทศรอบใหม่แล้ว เพื4อควบคมุจํานวนผู้ตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19 ที4พุ่งขึ �นและกําลงัคกุคามระบบสาธารณสขุขององักฤษอย่างรุนแรง
ในขณะนี � โดยคําสั4งดงักล่าวให้มีผลบงัคบัใช้ในทนัที  นายจอห์นสันได้ออกแถลงการณ์ซึ4งมีการถ่ายทอดสดทั4วประเทศในวนัจนัทร์ (4 ม.ค.) ตามเวลา
ท้องถิ4นวา่ ขอให้ประชาชนอยู่แตใ่นบ้าน และจะออกนอกบ้านได้ก็ต่อเมื4อต้องซื �ออาหารและของใช้ที4จําเป็นเท่านั �น ส่วนโรงเรียนและมหาวิทยาลยัทกุแห่ง
ต้องปิดทําการ นอกจากนี � ร้านค้าที4ไม่จําเป็น และธุรกิจบริการที4พกัอาศยัจะต้องปิดทําการเช่นกนั   
 

 
 

 

                         ที4มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั&งก่อน 

วนัจนัทร์ที4 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

 ทั �งวนั ทั �งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 56.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   0.9%** 1.3% 

วนัองัคารที4 5 ม.ค 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   56.6 57.5 

วนัพธุที4 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   47.7 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   47.4 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   49.9 49.9 

 20.15น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   75K 307K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   55.2 55.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั4งซื �อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์      

วนัพฤหสับดีที4 7 ม.ค 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   - 787K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการ   54.5 55.9 

วนัศกุร์ที4 8 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี4ยตอ่ชั4วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   69K 245K 

 
20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   6.8% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที4มีการประกาศออกมา 
*ที4มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที4 31  ธันวาคม 2020 ซึ4งอาจมีการเปลี4ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


