
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,934 1,921 1,907 

1,966 1,979 1,993 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปรับตวัขึ �นต่ออีก 7.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ว่าในระหว่างการซื �อขายของตลาดสหรัฐ  ราคาทองคําจะร่วงลงหลงั ISM เปิดเผยว่า  ดชันีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตวัขึ �น
เกินคาดสู่ระดบั 60.7 ในเดือนธ.ค.แตะระดบัสงูสดุนบัตั �งแต่เดือนส.ค.2018 อยา่งไรก็ดี  การปรับตวัลดลงเป็นไปอย่างจํากัด  เพราะราคาทองคํายงัคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเดิม  ได้แก่  การ
อ่อนค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัจากวานนี �ธนาคารกลางจีนกําหนดค่ากลางสกลุเงินหยวนเพิ:มขึ �นถึง 1% เมื:อเทียบกบัค่ากลางของวนัจนัทร์ และเป็นการปรับค่าเงินมากที:สุดนับตั �งแต่ปี 2005  
นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงหนุนเพิ:มจากความวิตกเกี:ยวกับการระบาดของ COVID-19 ที:ทวีความรุนแรงมากขึ �นทั:วโลก  ซึ:งจะเป็นอุปสรรคสําหรับการฟื�นตัวทางเศรษฐกิจ  ล่าสุด
ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในวันนี � โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 4.0% ในปีนี � ตํ:ากว่าระดับ 4.2% ที:คาดการณ์ในเดือนมิ.ย.2563  พร้อมคาดเศรษฐกิจสหรัฐจะ
ขยายตวั 3.5% ในปีนี � ลดลงจากระดบั 4.0% ที:คาดการณ์ก่อนหน้านี �  ซึ:งเป็นปัจจยักระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -1.17 ตนั  สําหรับ
วนันี �  จบัตาผลการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย  ซึ:งถือว่า“มีความสําคญัอยา่งมาก” เพราะจะตดัสินว่าพรรคเดโมแครตหรือรีพบัลิกนัจะครองเสียงข้างมากในวฒิุสภา  และส่งผล
กระทบต่อโอกาสในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัเพิ:มเติม  อีกตั �งต้องติดตามการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP, ดชันี PMI ภาคบริการ, ยอดสั:งซื �อภาคโรงงาน 
และ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes) 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1952.87 1934.21 1942.30 1949.60 7.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,904.01 26.54 89.92 

MA 50 Days 1,868.86 24.74 91.44 

MA 200 Days 1,836.53 21.89 94.86 

RSI 9 Days 80.99 73.28 32.99 

RSI 14 Days 71.67 69.11 33.71 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,186.78 -1.17 

ishare 17,507.25 +129.24 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9604 0.3989 0.4429 

10 วนั 0.9277 0.5457 0.5896 

20 วนั 0.9419 0.7002 0.7697 

50 วนั 0.7115 -0.1551 0.0158 

100 วนั 0.7718 -0.3397 -0.2461 

200 วนั 0.9175 0.4190 0.6804 

 

 

06 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคํ า ไ ม่ส ามารถ ยืน  1 ,9 6 6 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งทองคําออกขายเพื%อทํากําไร
บางส่วน แต่หากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป และเมื%อ
ราคาอ่อนตัวลงให้เข้าซื +อบริเวณแนวรับ 1,934-1,921 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

หลังจากราคาทองคําดีดตัวขึ �นในระยะสั �นในช่วงที:ก่อนหน้านี �  ก็มีแรงขายทํากําไรสลับ
ออกมาไม่มากแสดงให้เห็นถึงการแกว่งตัวในทิศทางที:ค่อยๆขยับขึ �น โดยราคายกระดับ
ตํ:าสดุ และ ระดบัสงูสดุขึ �นในรายวนัได้ เบื �องต้น หากราคาทองคํายงัไม่สามารถยืน 1,966 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ โดยนักลงทนุต้องระมดัระวงัแรงขายทํากําไรออกมาที:อาจเพิ:มขึ �น ซึ:ง
อาจกดดนัราคาทองคําให้ลงสูแ่นวรับในระดบั 1,934-1,921 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ 



 

 

• (+) ดอลล์อ่อนค่า หลังจีนปรับขึ +นค่าหยวนมากสุดรอบ 15 ปี  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื:อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที:ตลาด

ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื:อคืนนี � (5 ม.ค.) หลงัจากจีนปรับขึ �นค่าเงินหยวนในอตัรามากที:สดุนบัตั �งแต่ที:จีนยกเลิกการผกูติดค่าเงินกบัดอลลาร์ในปี 

2548 ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัผลตาการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย รวมทั �งข้อมลูแรงงานของสหรัฐในสปัดาห์นี �  ดชันีดอลลาร์ 

ซึ:งเป็นดชันีวดัความเคลื:อนไหวของดอลลาร์เมื:อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน ลดลง 0.48% แตะที: 89.4400 เมื:อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐ

อ่อนค่าลงเมื:อเทียบกบัเงินเยน ที:ระดบั 102.64 เยน จากระดบั 103.11 เยน และอ่อนค่าเมื:อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที:ระดบั 0.8779 ฟรังก์ จากระดับ 

0.8806 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าเมื:อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที:ระดบั 1.2667 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2772 ดอลลาร์

แคนาดา  ยโูรแข็งค่าเมื:อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที:ระดบั 1.2302 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2252 ดอลลาร์ ขณะที:เงินปอนด์แข็งค่าขึ �นสู่ระดบั 1.3628 

ดอลลาร์ จากระดบั 1.3566 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที:ระดบั 0.7772 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7670 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+) เวิลด์แบงก์หั%นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกโต 4.0% ปีนี +จากพิษโควิด  ธนาคารโลกออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในวนันี � โดยคาดว่า

เศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 4.0% ในปีนี � ตํ:ากว่าระดบั 4.2% ที:คาดการณ์ในเดือนมิ.ย.2563 โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

"ถงึแม้เศรษฐกิจโลกกําลงัฟื�นตวัขึ �น หลงัทรุดตวัลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาด แต่การฟื�นตวัจะเป็นไปอย่างซบเซา" รายงานระบ ุ ธนาคารโลก

ยงัระบวุ่าในสถานการณ์ที:ยํ:าแย่ที:สดุ เศรษฐกิจโลกจะขยายตวัเพียง 1.6% ในปีนี � หลงัจากหดตวั 4.3% ในปีที:แล้ว หากการแพร่ระบาดยงัคงลกุลาม

ต่อไป และการฉีดวัคซีนประสบความล่าช้า  นอกจากนี � ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 3.8% ในปีหน้า ขณะที:ไวรัสโควิด-19 ยงัคง

ส่งผลกระทบต่อการลงทนุและการจ้างงาน  ขณะเดียวกนั ธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 3.5% ในปีนี � ลดลงจากระดบั 4.0% ที:

คาดการณ์ก่อนหน้านี � หลงัจากหดตวั 3.6% ในปีที:แล้ว และคาดว่าเศรษฐกิจยโูรโซนจะขยายตวั 3.6% ในปีนี � หลงัจากหดตวั 7.4% ในปีที:แล้ว  ส่วน

เศรษฐกิจญี:ปุ่ นจะขยายตวั 2.5% ในปีนี � ไม่เปลี:ยนแปลงจากคาดการณ์ก่อนหน้านี �  ธนาคารโลกยงัคาดว่า เศรษฐกิจจีนจะขยายตวั 7.9% ในปีนี � 

เพิ:มขึ �นจากระดบั 6.9% ในการคาดการณ์ก่อนหน้านี � 

• (-) ISM เผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนธ.ค.  สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดชันีภาคการ

ผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ �นสู่ระดับ 60.7 ในเดือนธ.ค. ซึ:งเป็นระดับสูงสุดนับตั �งแต่เดือนส.ค.2561 จากระดับ 57.5 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าที:

นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที:ระดบั 56.6 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 167.71 จุดจากแรงช้อนซื +อ จบัตาผลเลือกตั +งส.ว.รัฐจอร์เจยี  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื:อคืนนี � (5 ม.ค.) 

เนื:องจากนกัลงทนุเข้าช้อนซื �อหลงัราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนกัเมื:อวนัจนัทร์ที:ผ่านมา ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารอบสอง

ในรัฐจอร์เจีย ซึ:งเป็นรัฐสมรภมิูที:จะชี �ชะตาว่าพรรคใดจะครองอํานาจในสภาคองเกรสสหรัฐ  ดชันีเฉลี:ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที: 30,391.60 จดุ 

เพิ:มขึ �น 167.71 จดุ หรือ +0.55% ขณะที:ดชันี S&P500 ปิดที: 3,726.86 จดุ เพิ:มขึ �น 26.21 จดุ หรือ +0.71% และดชันี Nasdaq ปิดที: 12,818.96 จดุ 

เพิ:มขึ �น 120.51 จดุ หรือ +0.95% 

• (-) ไวรัสกลายพนัธ์ุพ่นพษิไม่หยุด อังกฤษติดโควิดเป็นประวัติการณ์กว่า 60,000 ในวันเดียว  กระทรวงสาธารณสขุองักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 

24 ชั:วโมงที:ผ่านมา พบผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 รายใหม่จํานวนมากถงึ 60,916 ราย ซึ:งเป็นระดบัสงูกว่า 60,000 รายเป็นครั �งแรก และเป็นระดบัสงูสดุ

เป็นประวติัการณ์นบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดรวมผู้ ติดเชื �อในประเทศพุ่งขึ �นสู่ระดบั 2,774,479 ราย  ส่วนจํานวนผู้ เสียชีวิตจากไวรัสโค

วิด-19 เพิ:มขึ �น 830 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตอยู่ที:ระดบั 76,305 ราย 

 
 

 
 

                         ที:มา: VOATHAI,อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทร์ที: 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% 

วนัองัคารที: 5 ม.ค 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต  60.7** 57.5 

วนัพธุที: 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 ยอดสั:งซื �อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์      

วนัพฤหสับดีที: 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 

วนัศกุร์ที: 8 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี:ยตอ่ชั:วโมง   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, ** เป็นตวัเลขจริงที:มีการประกาศออกมา 
*ที:มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที: 31  ธันวาคม 2020 ซึ:งอาจมีการเปลี:ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


