
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818 1,80 1,782 

1,855 1,874 1,889 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 10.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยราคาทองคําได้รับแรงกดดนัจากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์รับความหวงัที&ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื�นตวัภายใต้การนําของ
นายโจ ไบเดน ที&มีแผนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �งใหญ่  นอกจากนี �  สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุจากการเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ที&ดีดตวัขึ �น 0.4% ในเดือนธ.ค. หลงัจาก
ปรับตวัขึ �น 0.2% ในเดือนพ.ย. สอดคล้องกบัที&นกัวิเคราะห์คาดการณ์ไว้  สะท้อนว่าเงินเฟ้อของสหรัฐเพิ&มฟื�นตวัขึ �น  ด้านกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคําลง -10.50 ตัน  ปัจจัยที&กล่าวมา
กดดนัให้ราคาทองคําร่วงลงแตะระดบัตํ&าสดุบริเวณ 1,842 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ&งเป็นเส้นค่าเฉลี&ย 200 วัน  ก่อนที&ราคาทองคําจะเริ&มพยงุตัวรักษาระดับ  ขณะที&นักลงทุนบางส่วนยงัคงถือครอง
ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเอาไว้  จากความวิตกเกี&ยวกบัความวุ่นวายทางการเมืองในสหรัฐที&อาจเกิดขึ �นจากความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตําแหน่ง   ประกอบกบั
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ภายใต้การบริหารของนายโจ ไบเดน กระตุ้นการคาดการณ์เงินเฟ้อจนเป็นปัจจยัหนนุทองคําเพิ&มเติมอีกด้วย  นั&นทําให้การปรับตวัลงของทองคําวานนี �ยงัคง
อยูใ่นกรอบจํากดั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานรายสปัดาห์  และถ้อยแถลงของนายเจอโรม  พาวเวลล์  ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ในงานซึ&งจัดโดย 
Princeton University Bendheim Center for Finance  อีกทั �งต้องจับตาการเคลื&อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆตอบรับการที&นายโจ ไบเดน ว่าที&ประธานาธิบดีสหรัฐ เตรียมประกาศมาตรการเพื&อ
เยียวยาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19  และแผนการใช้จ่ายด้านโครงสร้างฟื�นฐานเพื&อฟื�นฟเูศรษฐกิจสหรัฐ   

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1862.81 1842.23 1854.40 1844.30 -10.10 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,885.97 26.18 89.99 

MA 50 Days 1,863.28 24.92 91.03 

MA 200 Days 1,842.82 22.21 94.55 

RSI 9 Days 40.12 43.73 52.24 

RSI 14 Days 43.90 47.68 48.24 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,171.21 -10.50 

ishare 17,303.48 -43.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9872 -0.8289 0.8429 

10 วนั 0.9743 -0.7690 0.7643 

20 วนั 0.9439 -0.3876 0.6878 

50 วนั 0.8106 -0.0142 0.2022 

100 วนั 0.7239 -0.3708 -0.2397 

200 วนั 0.9009 0.2775 0.6157 

 

 

14 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                  

สามารถถือทองคําต่อได้หากราคาไม่หลุดแนวรับ 1,818 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ และไปรอลุ้นขายทํากําไรบริเวณแนว

ต้าน 1,855-1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคามีแรงขายเพิ&มมากขึ �น หากการอ่อนตัวลงของราคาทองคํายังสามารถรักษาระดบัเหนือบริเวณ
แนวรับ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจจะเห็นการดีดตัวกลับขึ �นไปบริเวณแนวต้าน 1,855-1,874 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาหลุด 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ระดับตํ&าสุดของสัปดาห์นี �)จะทําให้
มมุมองเชิงลบเพิ&มมากขึ �น 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 8.22 จุด นักลงทุนจับตาการเมืองสหรัฐ  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยเมื&อคืนนี � (13 ม.ค.) ขณะที&นกัลงทนุจบั
ตาสถานการณ์การเมืองในสหรัฐ โดยล่าสุดสภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐมีมติถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แล้ว และกําลังส่งญัตติการถอดถอนป
ธน.ทรัมป์ให้วฒุิสภาพิจารณาเป็นลําดบัต่อไป ส่วนดชันี S&P500 ปิดในแดนบวก เนื&องจากนกัลงทนุเข้าซื �อหุ้นที&ปลอดภยัและสามารถต้านทานวฎัจกัร
ทางเศรษฐกิจได้ดี (defensive stocks) เช่นหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มอสงัหาริมทรัพย์  ดชันีดาวโจนส์ปิดที& 31,060.47 จุด ลดลง 8.22 จุด หรือ -
0.03% ขณะที&ดชันี S&P500 ปิดที& 3,809.84 จดุ เพิ&มขึ �น 8.65 จดุ หรือ +0.23% และดชันี Nasdaq ปิดที& 13,128.95 จดุ เพิ&มขึ �น 56.52 จดุ หรือ +0.43% 

• (+) สภาผู้แทนฯสหรัฐมีมติถอดถอน "ทรัมป์" ข้อหาปลุกระดมมวลชนบุกอาคารรัฐสภา  สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติด้วยคะแนนเสียง 232 ต่อ 
197 ถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ด้วยความผิดในข้อหายยุงปลกุปั&นให้กลุ่มผู้สนบัสนนุของเขาบกุเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื&อวนัพุธที&ผ่านมา เพื&อ
ขดัขวางกระบวนการประกาศรับรองชยัชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั �งประธานาธิบดี  ทั �งนี � การลงมติถอดถอนปธน.ทรัมป์มีขึ �นเพียงไม่กี&วนั ก่อนที&
นายไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนเพื&อเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวนัที& 20 ม.ค. โดยหลังจากนี � สภาผู้แทนฯจะส่งญัตติการถอดถอนปธน.ทรัมป์
ให้กบัวฒุิสภาสหรัฐเพื&อพิจารณาเป็นลําดบัต่อไปว่า จะลงมติถอดถอน หรือคดัค้านการถอดถอนปธน.ทรัมป์  รายงานระบุว่า สมาชิกสภาผู้ แทนฯจาก
พรรครีพบัลิกนัจํานวน 10 คน ได้เข้าร่วมกบัพรรคเดโมแครตในการลงมตถิอดถอนปธน.ทรัมป์ในครั �งนี �  

• (+) "โกลด์แมน แซคส์" เตือนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับฐานรุนแรงในไม่ช้า  นายแจน แฮตซิอุซ หวัหน้านักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ กล่าว
เตือนว่า ตลาดหุ้นและพันธบตัรของสหรัฐอาจปรับฐานอย่างรุนแรงในไม่ช้า เนื&องจากการพุ่งขึ �นของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ และการที&
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ&มชะลอการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทพุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์เมื&อวนัศกุร์ที&ผ่านมา 
และหากพิจารณาตั �งแต่เดือนมี.ค.2563 ซึ&งเป็นช่วงที&ไวรัสโควิด-19 เริ&มแพร่ระบาดในสหรัฐ ดชันีดาวโจนส์และดชันี S&P 500 ได้พุ่งขึ �นเกือบ 70% แล้ว 
ขณะที&ดชันี Nasdaq ทะยานขึ �นกวา่ 80% 

• (-) สหรัฐเผยจาํนวนผู้ขอสินเชื;อที;อยู่อาศัยพุ่ง เหตุกังวลดอกเบี >ยดีดตัว  สมาคมนายธนาคารเพื&อการจํานอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จํานวนผู้
ยื&นขอสินเชื&อเพื&อการซื �อที&อยู่อาศยัเพิ&มขึ �น 8% ในสปัดาห์ที&แล้ว และเพิ&มขึ �น 10% เมื&อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที&แล้ว  ส่วนจํานวนผู้ ที&ยื&นขอสินเชื&อเพื&อ
การรีไฟแนนซ์พุ่งขึ �น 20% ในสปัดาห์ที&แล้ว ซึ&งเป็นระดบัสงูสดุนบัตั �งแตเ่ดือนมี.ค.2563 และทะยานขึ �น 93% เมื&อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที&แล้ว   

• (-) อังกฤษเสียชีวติจากโควิดสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 1,500 รายภายในวันเดียว  กระทรวงสาธารณสุของักฤษเปิดเผยว่า ในช่วง 24 ชั&วโมงที&ผ่าน
มา พบผู้ เสียชีวติจากการตดิเชื �อไวรัสโควดิ-19 รายใหม่จํานวนมากถงึ 1,564 ราย ซึ&งเป็นระดบัสูงสุดเป็นประวตัิการณ์นบัตั �งแต่เกิดการแพร่ระบาด ส่งผล
ให้ยอดรวมผู้ เสียชีวิตพุ่งสู่ระดับ 84,767 ราย  ส่วนจํานวนผู้ ติดเชื �อไวรัสโควิด-19 เพิ&มขึ �น 47,525 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ ติดเชื �อสะสมอยู่ที&ระดับ 
3,211,576 ราย 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับความหวังไบเดนออกมาตรการกระตุ้นศก.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื&อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื �อขายที&ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื&อคืนนี � (13 ม.ค.) ขานรับความหวงัที&ว่า รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ภายใต้การนําของนายโจ ไบเดน จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั �ง
ใหญ่ เพื&อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที&ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดชันีดอลลาร์ ซึ&งเป็นดชันีวดัความเคลื&อนไหวของ
ดอลลาร์เมื&อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ&มขึ �น 0.30% แตะที& 90.3600 เมื&อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื&อเทียบกับเงินเยน ที&ระดบั 
103.88 เยน จากระดบั 103.80 เยน และแข็งคา่เมื&อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที&ระดบั 0.8879 ฟรังก์ จากระดบั 0.8868 ฟรังก์ แต่เมื&อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา 
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงแตะที&ระดบั 1.2697 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2723 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื&อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที&ระดบั 
1.2154 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2201 ดอลลาร์ ขณะที&เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที&ระดับ 1.3630 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3663 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนคา่ลงสู่ระดบั 0.7743 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7769 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี CPI ดีดตัว 0.4% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องคาดการณ์  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตวัขึ �น 
0.4% ในเดือนธ.ค. หลงัจากปรับตวัขึ �น 0.2% ในเดือนพ.ย.  เมื&อเทียบรายปี ดชันี CPI พุ่งขึ �น 1.4% หลงัจากปรับตวัขึ �น 1.2% ในเดือนพ.ย.  การปรับตวัขึ �น
ของดชันี CPI ในเดือนธ.ค.ได้แรงหนนุจากการพุ่งขึ �นของราคาพลงังาน  นกัวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี �ว่า ดชันี CPI เพิ&มขึ �น 0.4% ในเดือนธ.ค. เมื&อ
เทียบรายเดือน และ 1.3% เมื&อเทียบรายปี 

                          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.   95.9** 101.4 

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

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 6.65M 

วนัพธุที& 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   2.5%** 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   -3.2M** -8.0M 

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 คาดการณ์อตัราเงนิเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

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

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

 
 

 


