
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,818 1,800 1,782 

1,856 1,877 1,896 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัเพิ�มขึ �น 9.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ท่ามกลางการซื �อขายที�ผนัผวน ทั �งนี �  ราคาทองคําร่วงลงก่อนจนแตะระดบัตํ�าสดุบริเวณ 1,805.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์  โดยได้รับ
แรงกดดนัจากการแข็งค่าขึ �นแตะระดบัสงูสดุในรอบ4 สัปดาห์ของดัชนีดอลลาร์  หลังนักลงทุนหลีกเลี�ยงความเสี�ยง(Risk off) พร้อมเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย  นอกจากนี �ดัชนี
ดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากรายงานของหนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลั  ที�ระบวุ่า นางเจเน็ต เยลเลน ว่าที�รัฐมนตรีคลงัคนใหมข่องสหรัฐ เตรียมแถลงต่อวฒิุสภาสหรัฐในวนันี �ว่า  สหรัฐจะ
ไมจ่งใจทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพื�อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนัทางการค้า  สถานการณ์ดงักล่าวเป็นปัจจยัหลกัที�กดดนัราคาทองคํา  ก่อนที�จะมีแรงซื �อ Buy the dip เช้ามาหนนุให้ราคา
ฟื�นตวั  ส่วนหนึ�งคาดว่าเป็นแรงซื �อทองคํากายภาพจากจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน  ประกอบกบัมีแรงซื �อทางเทคนิคเข้ามา  หลงัจากเกิดสญัญาณ Bullish RSI Divergence จึงส่งผลให้ราคา
ทองคําดีดตวัขึ �นอยา่งแข็งแกร่งถึง 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับตํ�าสุดในระหว่างวัน  สู่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,840.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อย่างไรก็ดี  ราคาทองคําทรงตัวในช่วงตลาดสหรัฐ  
เนื�องจากตลาดเงิน ตลาดทุนและตลาดทองคําสหรัฐปิดทําการในวัน Martin Luther King ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคําไม่เปลี�ยนแปลง  สําหรับวันนี �ไม่มีกําหนดการเปิดเผยตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ  แต่แนะนําติดตามถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน  ที�มีกําหนดจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการด้านการเงินแห่งวุฒิสภาสหรัฐ ในระหว่างการประชุมเพื�อโหวตรับรอง 
(confirmation hearing) การเสนอชื�อนางเจเน็ต เยลเลน ให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัคนใหมข่องสหรัฐในวนัที� 19 ม.ค.นี � 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1840.66 1805.67 1826.50 1836.99 9.35 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,857.10 25.58 90.28 

MA 50 Days 1,859.54 24.94 90.92 

MA 200 Days 1,844.66 22.36 94.43 

RSI 9 Days 39.81 44.55 58.16 

RSI 14 Days 42.92 47.23 53.27 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,177.63 0.00 

ishare 17,219.67 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9449 -0.6611 0.9467 

10 วนั 0.9827 -0.9137 0.8826 

20 วนั 0.9583 -0.6717 0.7969 

50 วนั 0.8479 0.0933 0.3731 

100 วนั 0.6782 -0.4314 -0.2677 

200 วนั 0.8872 0.2049 0.5664 

 

 

19 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากตลอดวันราคาทองคํายังไม่สามารถฝ่า

แนวต้านบริเวณ 1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ดังนั'นให้

ระมัดระวัง เพราะมีโอกาสที-ราคาทองคําจะปรับย่อลงมา

บริเวณแนวรับ 1,818-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

หากราคาปรับตวัขึ �นมาแตย่งัไมส่ามารถเหนือระดบัแนวต้านโซน 1,856 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงคาดว่าจะเห็นแรง
ขายกดดนัให้ราคาออ่นตวัลงทดสอบแนวรับ 1,818-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อีกครั �ง และหากยืนบริเวณดงักล่าว
ได้ ราคายงัมีโอกาสฟื�นตวัขึ �นทดสอบแนวต้านโซนเชน่กนั 

 



 

 

• (+) สหรัฐปิดอาคารรัฐสภาชั-วคราว หลังเกิดไฟไหม้บริเวณใกล้เคียง  อาคารรัฐสภาสหรัฐถูกปิดเป็นการชั�วคราวในวนันี � เนื�องจากมีสญัญาณเตือน
ภยัดงัขึ �นหลงัเกิดเหตไุฟไหม้ในบริเวณใกล้เคียง โดยเหตกุารณ์นี �เกิดขึ �นในขณะที�เหลือเวลาอีกเพียงสองวนัก่อนที�นายโจ ไบเดน จะทําพิธีสาบานตนเข้ารับ
ตําแหน่งประธานาธิบดีคนที� 46 ของสหรัฐในวนัพุธที� 20 ม.ค.นี � ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยแน่นหนา หวั�นซํ �าร้อยเหตกุารณ์ที�กลุ่มผู้ สนับสนุน
โดนลัด์ ทรัมป์ บุกเข้าไปก่อเหตจุลาจลในอาคารรัฐสภาเมื�อวนัที� 6 ม.ค. จนส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตหลายราย  "ไม่มีอันตรายต่อประชาชน" หน่วยอารักขา
ความปลอดภยัประธานาธิบดีสหรัฐ (US Secret Service) กล่าวผ่านทางทวิตเตอร์  ขณะที�ตํารวจรัฐสภากล่าวในแถลงการณ์ว่า สมาชิกรัฐสภาและ
บุคลากรได้รับคําแนะนําให้หลบอยู่ในที�ปลอดภัย ขณะที�เจ้าหน้าที�กําลังตรวจสอบเหตุการณ์ที�เกิดขึ �น  ด้านหน่วยดบัเพลิงทวีตข้อความว่า เจ้าหน้าที�
สามารถควบคมุเพลิงซึ�งเกิดขึ �นใกล้กบับริเวณของอาคารรัฐสภาได้แล้ว โดยที� "ไม่มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ" 

• (+) จีนควํ-าบาตรจนท.สหรัฐเอี-ยวประเด็นไต้หวัน ไม่พอใจถูกสหรัฐขู่ส่งทูตเยือนไต้หวัน  รัฐบาลจีนประกาศควํ�าบาตรเจ้าหน้าที�สหรัฐที�มีส่วน
เกี�ยวข้องกับประเด็นไต้หวนั ซึ�งรวมถึงประเด็นที�สหรัฐยกเลิกการควบคุมการติดต่อสื�อสารระหว่างเจ้าหน้าที�สหรัฐและไต้หวนั  นางหวั ชุนหยิง โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ในวนันี �ว่า "เมื�อพิจารณาจากการกระทําของฝั�งสหรัฐแล้ว จีนได้ตดัสินใจควํ�าบาตรเจ้าหน้าที�สหรัฐที�มีส่วน
เกี�ยวข้องกบัประเดน็ไต้หวนั"   

• (-) ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจจีนดีกว่าคาด  ตลาดหุ้นยโุรปปิดปรับตวัขึ �นเล็กน้อยเมื�อคืนนี � (18 ม.ค.) โดยตลาด
ได้แรงหนนุจากการที�จีนเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจที�ดีเกินคาด ขณะที�การซื �อขายเป็นไปอย่างผนัผวนและซบเซา เนื�องจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการวนัจนัทร์
ในวนัมาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง  ดชันี Stoxx Europe 600 ปิดที� 408.68 จุด เพิ�มขึ �น 0.83 จุด หรือ +0.20%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั�งเศสปิดที� 5,617.27 จุด 
เพิ�มขึ �น 5.58 จุด หรือ +0.10% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที� 13,848.35 จุด เพิ�มขึ �น 60.62 จุด หรือ +0.44% ขณะที�ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้น
ลอนดอนปิดที� 6,720.65 จดุ ลดลง 15.06 จดุ หรือ -0.22% 

• (-) ว่าที-รมว.คลังสหรัฐยันไม่ใช้นโยบายดอลล์อ่อนเพิ-มความได้เปรียบการแข่งขัน  หนงัสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นลัรายงานว่า นางเจเน็ต เยลเลน 
วา่ที�รมว.คลงัคนใหม่ของสหรัฐ จะแถลงยืนยนัต่อวฒุิสภาสหรัฐในวนัองัคารนี �ว่า สหรัฐจะดําเนินนโยบายอตัราแลกเปลี�ยนที�กําหนดโดยกลไกตลาด โดย
จะไม่จงใจทําให้ดอลลาร์อ่อนคา่ลงแตอ่ย่างใด  รายงานข่าวคาดการณ์ว่า นางเยลเลนจะยืนยนัต่อวฒุิสภาสหรัฐเกี�ยวกบันโยบายดอลลาร์ว่า "มลูค่าของ
ดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินอื�นๆ จะถูกกําหนดโดยตลาด โดยตลาดจะปรับตวัตามการเปลี�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และจะส่งผลต่อการปรับตวัของ
เศรษฐกิจโลก"  ทั �งนี � นางเยลเลนเตรียมที�จะแถลงวา่ "สหรัฐจะไม่จงใจทําให้ดอลลาร์อ่อนคา่ลงเพื�อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขนัทางการค้า และเรา
จะคดัค้านความพยายามของประเทศอื�นๆ ที�จะดําเนินการดงักล่าวด้วย" 

• (-) ภาคธุรกิจอังกฤษวอนรัฐช่วยบ.รถไฟ ยูโรสตาร์ จวนล้มละลายจากพิษโควิด  ผู้ นําภาคธุรกิจของอังกฤษออกโรงเรียกร้องรัฐบาลให้ความ
ช่วยเหลือ ยูโรสตาร์ (Eurostar) ผู้ ให้บริการรถไฟความเร็วสูงซึ�งวิ�งระหว่างอังกฤษกับประเทศในยุโรปตะวนัตก หลังจากที�บริษัทเปิดเผยว่าใกล้จะ
ล้มละลายอนัเนื�องมาจากการปิดพรมแดนเพื�อควบคมุการแพร่ระบาดของโควิด-19  ลอนดอน เฟิร์สท์ ซึ�งเป็นกลุ่มล็อบบี � ส่งจดหมายถึงริชี ซูนกั รัฐมนตรี
คลงัองักฤษ ระบ ุ"จําเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือยโูรสตาร์ในทนัที เพื�อรักษาอนาคตของบริษัทเอาไว้"  จดหมายฉบบัดงักล่าว ซึ�งลงนามโดยผู้บริหารและ
นกัวชิาการ 25 คน ยงัได้เตือนกระทรวงการคลงัและกระทรวงคมนาคมวา่อย่าปล่อยให้ยโูรสตาร์ล้ม 

• (+/-) ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทาํการวันนี ' เนื-องในวันมาร์ตนิ ลูเธอร์ คิง จูเนียร์  ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทําการในวนันี � (18 ม.ค.) เนื�องในวนัมาร์ติน ลูเธอร์ คิง 
จเูนียร์ โดยตลาดจะกลบัมาเปิดทําการซื �อขายอีกครั �งในวนัองัคารที� 19 ม.ค.  นอกจากนี � ตลาดนํ �ามนั ตลาดทองคํา ตลาดปริวรรตเงินตรา ตลาดสินค้าโภค
ภณัฑ์ CBOT และตลาดทองแดงของสหรัฐก็ปิดทําการในวนันี �เช่นกนั 

• (+/-) ว่าที-รมว.คลังสหรัฐหนุนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของไบเดน มั-นใจช่วยเหลือปชช.เตม็ที-  นางเจเน็ต เยลเลน วา่ที�รัฐมนตรีคลงัคนใหม่ของสหรัฐ
ได้แสดงความเชื�อมั�นวา่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ซึ�งนําเสนอโดยนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐนั �น เป็นมาตรการที�
จะช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรับมือกบัวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  "ดิฉันเชื�อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบบันี �จะช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที�ได้รับผลกระทบเป็นเวลานานจากการแพร่ระบาด เศรษฐกิจสหรัฐจําเป็นต้องได้รับการฟื�นฟู เพื�อให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที�ดีขึ �น และเพื�อสร้างความเชื�อมั�นวา่ คนงานชาวอเมริกนัสามารถแข่งขนักบัชาติอื�นๆในตลาดโลกได้" นางเยลเลนกล่าวในร่างแถลงการณ์ที�เตรียม
แถลงตอ่คณะกรรมการด้านการเงินของวฒุสิภาสหรัฐซึ�งจะมีขึ �นในวนัองัคารตามเวลาท้องถิ�น 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน

วนัจนัทร์ที� 18 ม.ค. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020  
 

6.5%** 4.9% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวร   2.9%** 2.6% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม   7.3%** 7.0% 

 ทั �งวนั  สหรัฐฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารที� 19 ม.ค. 17.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   54.1 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   55.1 55.0 

วนัพธุที� 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   -0.3% -0.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที�อยู่อาศยั โดย NAHB   86 86 

วนัพฤหสับดีที� 21 ม.ค. ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ President-Elect Biden Speaks   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 19.45 น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธาน ECB : นางคริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   12.2 11.1 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   832K 965K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.60M 1.64M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ�มสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.56M 1.55M 

วนัศกุร์ที� 22 ม.ค. 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   57.3 58.3 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   45.1 47.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   54.6 55.2 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   45.0 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   53.1 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   45.5 49.4 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเบื �องต้น   56.6 57.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบริการเบื �องต้น   53.7 54.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.   6.55M 6.69M 

 
23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์  

 

 -3.2M 

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

*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 15 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 


