
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818 1,800 1,782 

1,860 1,874 1,889 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง  6.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยรวมแล้วราคาทองคํายงัคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเดิมที$ต่อเนื$องมาจากสัปดาห์ที$แล้ว  โดยเฉพาะการพุ่งขึ �นของอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ  ท่ามกลางแรงขายพนัธบตัรในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  บวกรวมกบัการคาดการณ์ว่า  การที$พรรคเดโมเครตครองอํานาจเบ็ดเสร็จจะทําให้รัฐบาลสหรัฐต้อง
ออกตราสารหนี �เพื$อชดเชยการขาดดลุงบประมาณที$เกิดจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่  ปัจจยัดงักล่าวหนนุให้อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีดีดตัวขึ �นสู่
ระดบั 1.1138% ซึ$งเป็นระดบัสงูสดุในรอบ 10 เดือน จนกดดนัทองคําในฐานะสินทรัพย์ที$ไมไ่ด้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี �ย  นอกจากนี �  ดชันีดอลลาร์ยงัแข็งค่าขึ �นแตะระดบัสงูสุดในรอบ 3 
สัปดาห์  ตามการดีดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐอีกด้วย  สถานการณ์ที$กล่าวมา  เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคําดิ$งลงแตะระดับตํ$าสุดบริเวณ 1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําฟื�นตวัขึ �นจากแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  หลงัดชันีดาวโจนส์ปิดลดลง 89.28 จดุ หรือ -0.29% ขณะที$ดชันี S&P500 ปิด -0.66% และดัชนี Nasdaq ปิด -
1.25% จากแรงเทขายทํากําไรหลงัจากตลาดหุ้นนิวยอร์กพุ่งขึ �นอยา่งแข็งแกร่งในสปัดาห์ที$แล้ว  ส่งผลให้ราคาทองคําลดช่วงติดลบและดีดตวัขึ �นมาปิดตลาดบริเวณ 1,841.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองคําลดลง -0.40 ตนั สําหรับวนันี �ไมมี่กําหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB, การสํารวจความเชื$อมั$นทางเศรษฐกิจจาก 
IBD/TIPP และตําแหน่งงานว่างเปิดใหม ่(JOLTS Job Openings) 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1856.42 1817.49 1847.80 1841.50 -6.30 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,894.61 26.37 89.93 

MA 50 Days 1,866.20 24.88 91.16 

MA 200 Days 1,840.92 22.11 94.65 

RSI 9 Days 35.48 37.62 59.91 

RSI 14 Days 41.37 44.26 52.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,181.71 -0.40 

ishare 17,408.98 -86.71 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9761 -0.9981 0.8705 

10 วนั 0.9596 -0.4576 0.6186 

20 วนั 0.9252 -0.0302 0.6819 

50 วนั 0.7707 -0.0705 0.1202 

100 วนั 0.7458 -0.3432 -0.2277 

200 วนั 0.9079 0.3347 0.6430 

 

 

12 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 พจิารณาโซน 1,857-1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในการเปิดสถานะขาย ขณะที%การปิดสถานะขาย หรือเข้า
ซื )อคืนให้รอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับโซน 1,818-1,800 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ%งจะเป็นการเก็งกาํไรระยะสั)นเท่านั)น 
 

 

ราคาทองคําเกิดแรงซื �อจนราคาฟื�นตวัขึ �นหลงัจากเกิดแรงขายอย่างมากจนราคาทิ �งตัวลง 
โดยหากราคาทดสอบแนวต้าน  1,857-1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ซึ$งเป็นระดบัสงูสดุของวาน
นี �และเป็นกรอบแนวต้านของแนวโน้มขาลง  แตห่ากไมส่ามารถผ่านไปได้ ประเมินว่าจะเกิด
แรงขายกดดนัมาเข้าใกล้ 1,818-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 89.28 จุด หวั%นปัญหาการเมืองสหรัฐสกัดแผนกระตุ้นศก.  ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื$อคืนนี � (11 ม.ค.) 
เนื$องจากนกัลงทนุกังวลว่า ความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐซึ$งรวมถึงการที$สมาชิกพรรคเดโมแครตได้ยื$นญัตติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ออกจากตําแหน่งนั �น อาจทําให้การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากนี � ดชันีดาวโจนส์ยงัได้รับแรงกดดนัจากการที$นัก
ลงทนุเทขายทํากําไรหลงัตลาดพุ่งขึ �นเมื$อสปัดาห์ที$แล้ว  ดชันีเฉลี$ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที$ 31,008.69 จุด ลดลง 89.28 จุด หรือ -0.29% ขณะที$ดชันี 
S&P500 ปิดที$ 3,799.61 จดุ ลดลง 25.07 จดุ หรือ -0.66% และดชันี Nasdaq ปิดที$ 13,036.43 จดุ ลดลง 165.54 จดุ หรือ -1.25% 

• (+) อังกฤษเตือนแมงเม่า "อาจหมดตัว หากเล่นกับบิตคอยน์"  สํานกังานกํากบัตลาดการเงินองักฤษ (FCA) ออกคําเตือนในวนันี �ว่า ผู้ ที$ลงทนุในบิต
คอยน์มีความเสี$ยงสูงที$จะสูญเสียเงินทั �งหมด  "FCA มีความตระหนกัว่า บริษัทบางแห่งกําลงัเสนอการลงทนุในรูปสกุลเงินคริปโต หรือปล่อยกู้  หรือให้มี
การลงทนุในสินทรัพย์ที$เกี$ยวข้องกบัสกลุเงินคริปโตที$ให้ผลตอบแทนสงู ซึ$งถ้าผู้บริโภคเข้าลงทนุในผลิตภณัฑ์เหล่านี � ก็ควรเตรียมตวัที$จะสูญเสียเงินลงทนุ
ทั �งหมด" FCA ระบ ุ นอกจากนี � FCA ยงัเตือนว่า นกัลงทนุควรระวงัหากได้รับการติดต่อ และกดดนัให้เข้าลงทนุอย่างรวดเร็ว หรือมีการให้สญัญาที$ฟังดดีู
เกินกวา่ที$จะเป็นจริง 

• (+) บิตคอยน์ดิ%งต่อเนื%องตํ%ากว่า 33,000 ดอลลาร์ หลุด 1,000,000 บาท  บิตคอยน์ร่วงลงอย่างต่อเนื$องตํ$ากว่าระดบั 33,000 ดอลลาร์ หลุดระดบั 
1,000,000 บาท หลงัจากพุ่งขึ �นทําสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์ใกล้ 42,000 ดอลลาร์เมื$อวนัศกุร์ที$ผ่านมา  นกัวิเคราะห์ระบุว่า บิตคอยน์ได้รับผลกระทบ
จากแรงขายทํากําไรของนกัลงทนุ รวมทั �งการพุ่งขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ ซึ$งเป็นปัจจยัหนนุดอลลาร์แข็งค่า  ล่าสุด ณ เวลา 21.35 น.ตาม
เวลาไทย บติคอยน์ดิ$งลง 4,702 ดอลลาร์ หรือ 12.51% สู่ระดบั 32,882.75 ดอลลาร์ หรือราว 986,460 บาท ในการซื �อขายบนแพลตฟอร์มของ Coinbase  
การร่วงลงของบติคอยน์ส่งผลให้มลูค่าตลาดของสกุลเงินคริปโตหายไปราว 1.7 แสนล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 9.6 แสนล้านดอลลาร์ หลงัจากทะยานขึ �น
เหนือระดบั 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี �  อย่างไรก็ดี บติคอยน์ยงัคงพุ่งขึ �นมากกวา่ 300% ในช่วง 12 เดือนที$ผ่านมา  ทางด้านผู้ เชี$ยวชาญพากนัเตือน
วา่ การทะยานขึ �นของบติคอยน์จะสะดดุลง หลงัจากพุ่งขึ �นอย่างมากก่อนหน้านี �   

• (+) ส.ส.เดโมแครตยื%นญัตตถิอดถอน "ทรัมป์" ออกจากตาํแหน่ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงักดัพรรคเดโมแครตจํานวน 3 รายได้ยื$นญัตติถอดถอน
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ออกจากตําแหน่งในความผิดข้อหายยุงปลุกปั$นให้เกิดการจลาจล  ญัตติดงักล่าวระบุว่า ปธน.ทรัมป์ได้กล่าวเท็จเกี$ยวกบัการ
ที$เขาพ่ายแพ้การเลือกตั �งประธานาธิบดีเพราะมีการโกงการเลือกตั �ง และได้ปลกุระดมมวลชนเพื$อบุกเข้าไปยงัสภาคองเกรสในวนัพุธที$ผ่านมาเพื$อขดัขวาง
กระบวนการประกาศรับรองชัยชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีของนายโจ ไบเดน  "การกระทําของปธน.ทรัมป์ถือเป็นการบ่อนทําลายระบอบ
ประชาธิปไตย และแทรกแซงการถ่ายโอนอํานาจอย่างสนัต ิรวมทั �งทรยศตอ่ความไว้วางใจของประชาชน ตราบใดที$เขายงัอยู่ในตําแหน่งต่อไป ก็จะเป็นภยั
ตอ่ความมั$นคง ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนญู" ข้อความในญตัตริะบ ุ คาดวา่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะทําการลงมตติอ่ญตัตดิงักล่าวในสปัดาห์นี � 

• (-) J&J เตรียมเผยผลทดลองวัคซีนโควดิ สามารถสร้างภูมิด้วยการฉีดเพียงเข็มเดียว  ผู้ เชี$ยวชาญกําลงัจบัตาวคัซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทจอห์น
สนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) ซึ$งทางบริษัทระบวุา่สามารถให้การป้องกนัไวรัสโควดิ-19 ด้วยการฉีดเพียงโดสเดียว  ก่อนหน้านี � วคัซีนของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอ
เอ็นเทค, แอสตร้าเซนเนก้า/มหาวทิยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด และโมเดอร์นา ล้วนต้องมีการฉีด 2 โดสเพื$อสร้างภูมิต้านทานต่อโควิด-19 ซึ$งการฉีด 2 โดสได้สร้าง
ข้อจํากดัตอ่รัฐบาลประเทศตา่งๆในการฉีดวคัซีนให้แก่ประชาชน ส่งผลให้บางประเทศพยายามยืดเวลาระหว่างการฉีดวคัซีนเข็มที$ 1 และเข็มที$ 2 ออกไป
ให้นานที$สดุ เพื$อให้มีการฉีดวคัซีนเข็มแรกให้แก่ประชากรจํานวนมากที$สดุ 

• (-) ดอลล์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่งดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื$อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที$ตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอร์กเมื$อคืนนี � (11 ม.ค.) โดยดอลลาร์ปรับตวัตามทศิทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐที$ดีดตวัขึ �นเหนือระดบั 1.1% เมื$อคืนนี � ขณะเดียวกนั
นกัลงทนุจบัตาข้อมลูเงินเฟ้อของสหรัฐในสปัดาห์นี$ ซึ$งรวมถงึดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) และดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจําเดือนธ.ค.  ดชันีดอลลาร์ ซึ$งเป็น
ดชันีวดัความเคลื$อนไหวของดอลลาร์เมื$อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ$มขึ �น 0.38% สู่ระดบั 90.4600  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื$อเทียบกบั
เงินเยน ที$ระดับ 104.15 เยน จากระดบั 103.93 เยน และแข็งค่าเมื$อเทียบกับฟรังก์สวิส ที$ระดับ 0.8894 ฟรังก์ จากระดับ 0.8865 ฟรังก์ นอกจากนี � 
ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื$อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที$ระดบั 1.2775 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2711 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื$อเทียบ
กับดอลลาร์สหรัฐ ที$ระดบั 1.2163 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2212 ดอลลาร์ ขณะที$เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะระดบั 1.3524 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3560 
ดอลลาร์  

 
                         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.   0.2%** -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.4%** -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื$อมั$นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -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 

 
 

 


