
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800 1,782 1,765 

1,847 1,866 1,887 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาดิ�งลงอยา่งหนกัโดยปิดปรับตวัลดลง -4% หรือ  65.7  ดอลลาร์ต่อออนซ์ และปรับตวัลดลงในรายสปัดาห์ที�มากที�สดุนบัตั +งแต่เดือนพ.ย.ปีที�แล้ว พร้อมกบัปรับตวั
ลดลงมากถึง 130 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดบัสงูสดุในระหว่างสปัดาห์บริเวณ 1,959 ดอลลาร์ต่อออนซ์สู่ระดบัตํ�าสดุในวนัศกุร์  ทั +งนี +  ทองคําได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างๆอาทิ  (1.) แรงขาย
ทางเทคนิค  หลงัจากราคาหลดุบริเวณ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ�งเป็นแนวรับทางจิตวิทยา  หลดุเส้นค่าเฉลี�ย 100 วนั  หลดุกรอบแนวโน้มขาขึ +นในระยะสั +น และหลุดลงมาเคลื�อนไหวในกรอบ 
Sideway Down ในระยะกลางอีกครั +ง  นั�นส่งผลให้เกิดแรงขายทางเทคนิค(Sell Stop) เพิ�มเติม (2.) การแข็งค่าของดอลลาร์  หลงัการเปิดเผยว่าอัตราการว่างงานสหรัฐทรงตัวที�ระดับ 6.7% ใน
เดือนธ.ค. ส่วนตวัเลขค่าจ้างรายชั�วโมงโดยเฉลี�ยของแรงงานเพิ�มขึ +นเกินคาดที� 0.8% เมื�อเทียบกบัปีที�แล้ว แม้การจ้างงานนอกภาคเกษตรจะลดลง 140,000 ตําแหน่งในเดือนธ.ค.ก็ตาม (3.) แรง
ขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  หนนุให้อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีดีดตวัขึ +นเหนือระดบั 1.1% ในวนัศกุร์ จนกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที�ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทน
ในรูปแบบดอกเบี +ย และ (4.) การทะยานขึ +นของตลาดหุ้นสหรัฐ  จากการคาดการณ์ว่ารัฐบาลของนายไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลงัและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื +นฐาน
เพิ�มขึ +น  ปัจจยัที�กล่าวมากดดนัให้ราคาทองคําดิ�งลงแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,828.69 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําไมเ่ปลี�ยนแปลง  ขณะที�เช้านี +  ราคาทองปรับตัวต่อ
ทําระดบัตํ�าสดุใหมบ่ริเวณ 1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์  สําหรับวนันี +ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1917.36 1828.69 1913.50 1847.80 -65.70 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,896.73 26.46 89.86 

MA 50 Days 1,867.23 24.86 91.21 

MA 200 Days 1,839.87 22.06 94.70 

RSI 9 Days 31.98 33.05 56.69 

RSI 14 Days 38.57 40.89 49.65 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,182.11 0.00 

ishare 17,495.69 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9569 -0.7941 0.5988 

10 วนั 0.9476 -0.1547 0.4890 

20 วนั 0.9298 0.2826 0.6954 

50 วนั 0.7597 -0.0724 0.0944 

100 วนั 0.7521 -0.3240 -0.2198 

200 วนั 0.9112 0.3664 0.6565 

 

 

11 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทดสอบแนวต้าน 1,838-1 ,847 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทํา
กําไร แต่ถ้าผ่านได้ให้รอขายบริเวณ 1,866  ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ขึ ,นไป อย่างไรก็ตามหากไม่ผ่านแนวต้านแรก 
ประเมินแนวรับโซน 1,806-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

มีแรงขายสลบัออกมาเพิ�มจนราคาทิ +งตวัลงสร้างระดบัตํ�าสดุใหม่ ขณะที�ความผันผวนของ
ราคาวันนี +ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ�งหากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือ  1,838-1,847  
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีผลให้ราคาปรับตวัลงต่อ มีโอกาสเกิดแรงขายกลบัลงมา โดยมีแนว
รับในโซน 1,806-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) เดโมแครตเตรียมถอดถอนทรัมป์สัปดาห์หน้า หลังปลุกม็อบบุกสภาคองเกรส  นางแคทเธอรีน คล้าก สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ซึ�งเป็นแกนนําคนหนึ�งของพรรคเดโมแครต กล่าวว่า สภาผู้ แทนราษฎรจะดําเนินกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ใน
สปัดาห์หน้า ถ้าหากรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ และคณะรัฐมนตรีปฏิเสธที�จะดําเนินการดงักล่าว  ทางด้านนายสตีเวน มนชิูน รัฐมนตรีคลงั และนาย
ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐ กําลงัหารือกนัเพื�อผลกัดนัให้มีการใช้บทบญัญัติแก้ไขเพิ�มเติมรัฐธรรมนญูที� 25 เพื�อถอดถอนปธน.ทรัมป์ออก
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ส่วนนายชัค ชูเมอร์ แกนนําพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐ เรียกร้องเช่นกันให้มีการปลดปธน.ทรัมป์ออกจากตําแหน่ง 
หลังจากที�เขาได้ยุยงปลุกปั�นให้กลุ่มผู้ สนับสนุนของเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา เพื�อขัดขวางกระบวนการประกาศรับรองชัยชนะในการเลือกตั +ง
ประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน  

• (+) "คิม จอง อึน" ไม่สน "ไบเดน" ประกาศกร้าว สหรัฐเป็นศัตรูรายใหญ่สุดของเกาหลีเหนือ  สํานกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานในวนันี +ว่า 
นายคมิ จอง อนึ ผู้ นําเกาหลีเหนือ ได้เรียกร้องให้สหรัฐยตุกิารดําเนินนโยบายที�เป็นปรปักษ์กบัเกาหลีเหนือ  ทั +งนี + นายคิมกล่าวในการประชุมสภาคองเกรส
พรรคแรงงานครั +งที� 8 วา่ การยตุคิวามเป็นปรปักษ์ของสหรัฐ จะเป็นปัจจยัสําคญัต่ออนาคตความสมัพนัธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ  นอกจากนี + นาย
คมิยงัได้เรียกร้องให้มีการพฒันาอาวธุนิวเคลียร์ที�ก้าวลํ +ามากขึ +น และระบุว่า "สหรัฐเป็นศตัรูรายใหญ่ที�สุดของเรา" ซึ�งนบัเป็นการแสดงความท้าทายอย่าง
มากตอ่นายโจ ไบเดน ซึ�งจะเข้าพิธีรับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในวนัที� 20 ม.ค.นี +  

• (-) ดอลล์แข็งค่า ขานรับสหรัฐเล็งกระตุ้นศก.หลายล้านล้านดอลล์  ดอลลาร์แข็งคา่เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื +อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื�อคืนนี + (8 ม.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุขานรับแนวโน้มที�รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ของว่าที�ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ ขณะที�การเปิดเผยข้อมลูการจ้างงานนอกภาคเกษตรที�อ่อนแอของสหรัฐจะเป็นปัจจยัผลกัดนัให้รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่เร่งออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจครั +งใหม่เพื�อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วย  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลัก 6 
สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ +น 0.32% แตะ 90.1200 เมื�อคืนนี +  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 103.93 เยน จากระดบั 103.86 เยน, แข็งค่า
เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.8865 ฟรังก์ จากระดบั 0.8849 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2711 ดอลลาร์แคนาดา จาก
ระดบั 1.2685 ดอลลาร์แคนาดา  ยโูรอ่อนคา่ลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2212 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2268 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงสู่
ระดบั 1.3560 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3570 ดอลลาร์ 

• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 56.84 จุด ขานรับไบเดนเล็งกระตุ้นศก.หลายล้านล้านดอลล์  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตวัขึ +นเมื�อคืนนี + (8 
ม.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุขานรับความหวงัเกี�ยวกบัการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพิ�มเตมิ หลงัจากนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีคนใหม่ของ
สหรัฐเปิดเผยวา่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขาจะมีมลูคา่หลายล้านล้านดอลลาร์ ซึ�งตลาดได้ดีดตวัขึ +นขานรับความเห็นดงักล่าว หลงัจากที�ปรับตวัลง
ในช่วงแรกจากการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที�ลดลงสวนทางคาดการณ์  ดชันีเฉลี�ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 31,097.97 จุด เพิ�มขึ +น 56.84 
จุดหรือ +0.18%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,824.68 จุด เพิ�มขึ +น 20.89 จุดหรือ +0.55% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,201.98 จุด เพิ�มขึ +น 134.50 จุดหรือ 
+1.03%  

• (-) บอนด์ยีลด์สหรัฐดีดเหนือ 1.10% แม้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรวูบ  อตัราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตวัเหนือระดบั 
1.10% ในวนันี + แม้มีการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที�ซบเซา  ณ เวลา 23.05 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 
ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.103% ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดนบัตั +งแต่วนัที� 30 มี.ค.2563 ขณะที�อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตวัขึ +นสู่ระดบั 1.873%  
ราคาพนัธบตัร และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรจะปรับตวัในทศิทางตรงกนัข้ามกนั 

• (+/-)โควิดทุบตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรวูบหนัก ดิCงลงครั,งแรกรอบ 8 เดือน  กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตวัเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรลดลง 140,000 ตําแหน่งในเดือนธ.ค. สวนทางนกัวิเคราะห์ที�คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ +น 50,000 ตําแหน่ง   ทั +งนี + ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
ปรับตวัลงเป็นครั +งแรกนบัตั +งแตเ่ดือนเม.ย.ปีที�แล้ว โดยได้รับผลกระทบจากการที�รัฐบาลกลบัมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ ส่งผลให้มีการปลดพนกังานจํานวน
มาก ท่ามกลางการแพร่ระบาดครั +งใหม่ของไวรัสโควิด-19   ก่อนหน้านี + ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ +น 336,000 ตําแหน่งในเดือนพ.ย.  ส่วน
อตัราการวา่งงานทรงตวัที�ระดบั 6.7% ในเดือนธ.ค. ขณะที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ�มขึ +นสู่ระดบั 6.8%   ขณะเดียวกนั ตวัเลขค่าจ้างรายชั�วโมงโดย
เฉลี�ยของแรงงาน เพิ�มขึ +น 0.8% เมื�อเทียบกบัปีที�แล้ว 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั,งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 11 ม.ค. ทั +งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Coming-of-Age Day   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.0% -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.7% -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   2.0 -2.7 

วนัองัคารที� 12 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   100.7 101.4 

 22.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    6.65M 

วนัพธุที� 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 2.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื +นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ +ามนัรายสปัดาห์     

วนัพฤหสับดีที� 14 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   783K 787K 

วนัศกุร์ที� 15 ม.ค. 00.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื +นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.1% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 
21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื�อมั�นผู้บริโภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 08 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


