
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,837 1,818 1,800 

1,875 1,896 1,914 

สรุป ราคาทองคําวนัศกุร์ที�ผ่านมาปิดปรับตวัลดลง 15.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการซื !อขายที�ผนัผวน  โดยราคาทองคําดิ�งลงแรงจนแตระดับตํ�าสุดบริเวณ 1,837.40  ดอลลาร์ต่อออนซ์  
จากการแข็งค่าของดชันีดอลลาร์  หลงัจากนกัลงทนุปิดรับความเสี�ยง(Risk off) และกลบัเข้าซื !อสกลุเงินปลอดภยัอยา่งดอลลาร์  ท่ามกลางการดิ�งลงของตลาดหุ้นสหรัฐจากความวิตกเกี�ยวกบัการ
ระบาดของ COVID-19, การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทอินเทลและไอบีเอ็มที�น่าผิดหวัง, การดิ�งลงของราคานํ !ามนั รวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี�ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประธานาธิบดีไบเดน หลงัวฒิุสมาชิกบางรายออกโรงคดัค้านมาตรการดงักล่าว นอกจากนี !  สกลุเงินดอลลาร์ยงัได้รับแรงหนนุเพิ�มจากการอ่อนค่าของสกลุเงินยโูร หลงัจากแอสตร้าเซนเนก้าแผย
ว่า  จะมีการส่งมอบไปยงัสหภาพยโุรป (EU) ตํ�ากว่าเป้าหมายเดิม  โดยลดลง 60% จากระดับ 80 ล้านโดสเป็น 31 ล้านโดสในไตรมาสแรกของปีนี !เนื�องจากปัญหาด้านการผลิต  สถานการณ
ดงักล่าวบั�นทอนการคาดการณ์ที�ว่าการระบาดของ COVID-19 ในยโูรโซนใกล้จะยตุิลงท่ามกลางยอดผู้ติดเชื !อรายใหมที่�พุ่งขึ !นต่อเนื�องพร้อมกบัการระบาดของไวรัสสายพนัธุ์ใหม ่ ซึ�งการอ่อนค่า
ของสกลุเงินยโูร  ยิ�งหนนุให้สกลุเงินดอลลาร์แข็งค่าเพิ�มจนกระตุ้นแรงขายในตลาดทองคํา  อยา่งไรก็ดี  ราคาทองคําลดช่วงติดลบจากแรงซื !อ Buy the dip จนสามารถดีดตวัขึ !นเกือบ 20 ดอลลาร์
ต่อออนซ์มาปิดตลาดบริเวณ  1,854.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -0.88 ตัน  สําหรับวันนี !ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ  แต่แนะนําจับตาปฏิกิริยาใน
ตลาดตอบรับการที�วฒิุสภาแบบเต็มคณะเตรียมพิจารณาลงมติการแต่งตั !งนางเจเน็ต เยลเลน ให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีคลงัคนใหมข่องสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1870.81 1837.40 1869.80 1854.80 -15.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,850.17 25.39 90.36 

MA 50 Days 1,858.21 25.04 90.72 

MA 200 Days 1,847.90 22.56 94.23 

RSI 9 Days 47.29 49.80 48.36 

RSI 14 Days 47.64 50.52 47.38 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,173.25 -0.88 

ishare 17,862.70 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9808 0.6637 0.4033 

10 วนั 0.9360 0.5162 0.4205 

20 วนั 0.9738 -0.6642 0.7800 

50 วนั 0.8772 0.1821 0.5212 

100 วนั 0.6168 -0.4558 -0.2784 

200 วนั 0.8710 0.0885 0.5083 

 

 

25 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 หากราคาทองคําสามารถยืนเหนือบริเวณ 

1,845-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง รอราคา

ปรับตัวขึ -นแล้วทยอยปิดสถานะทํากําไรบางส่วนหากไม่

ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 

 

ราคาทองคําพยายามขึ !นไปทดสอบแนวต้านโซน  1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้แสดงถึงแรงเข้าซื !อในระยะ
สั !น หากยืนได้แข็งแกร่ง ทําให้ประเมินว่าในระยะสั !น ยงัคงมีโอกาสปรับตวัขึ !นไปทดสอบ แนวต้านถัดไป 1,896 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที�แนวรับนั !นอยูใ่นบริเวณ 1,845-1,837 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 179.03 จุด วิตกแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฟื-นตัวล่าช้า  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื�อคืนนี ! (22 ม.ค.) เนื�องจากนกั
ลงทุนวิตกเกี�ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากจํานวนผู้ ติดเชื !อโควิด-19 ที�ยังคงเพิ�มขึ !นอย่างต่อเนื�อง และการบงัคบัใช้มาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐ 
นอกจากนี ! นกัลงทนุยงักงัวลเกี�ยวกบัการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดนด้วย หลงัจากที�มีรายงานว่า วฒุิสภาสหรัฐคดัค้าน
มาตรการดงักล่าว  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,996.98 จุด ลดลง 179.03 จุด หรือ -0.57% และดชันี S&P500 ปิดที� 3,841.47 จุด ลดลง 
11.60 จดุ หรือ -0.30% ขณะที�ดชันี Nasdaq ปิดที� 13,543.06 จดุ เพิ�มขึ !น 12.15 จดุ หรือ +0.090% 

• (+) ไบเดนเตือนยอดตายโควิดในสหรัฐอาจทะลุ 6 แสนราย วอนสภารีบอนุมัติแผนรับมือ  ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวเตือนเมื�อวนั
ศกุร์ว่า จํานวนผู้ เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐอาจเพิ�มขึ !นทะลุ 600,000 ราย และเรียกร้องสภาคองเกรสให้เร่งอนมุัติแผนการรับมือกับโรคโควิด-19 
รวมถงึมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจที�เขาเสนอไว้เป็นวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ 

• (+) สหรัฐพบผู้ฉีดวัคซีนโควดิของโมเดอร์นากว่า 1,200 คนเจอผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า เมื�อวนัศกุร์ (22 ม.ค.) ศนูย์
ควบคมุและป้องกนัโรคของสหรัฐฯ (CDC) ได้รับรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลงัจากการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของโมเดอร์นา (Moderna) จากผู้
ที�ได้รับการวคัซีนจํานวนมากกวา่ 1,200 คนเมื�อนบัถงึวนัที� 10 ม.ค.ที�ผ่านมา โดยพบผู้ เกิดอาการภมูิแพ้รุนแรงเฉียบพลนัจํานวน 10 คน   

• (+) สหรัฐเล็งกระชับสัมพันธ์กับไต้หวัน เรียกร้องจีนเลิกข่มขู่  เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ ออกแถลงการณ์โดยมีเนื !อหาว่า 
รัฐบาลชดุใหม่ของสหรัฐภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เรียกร้องให้รัฐบาลจีนเลิกข่มขู่ไต้หวนัด้วยวิธีการทางทหาร การทตู และเศรษฐกิจ โดย
รัฐบาลสหรัฐจะให้การสนบัสนนุไต้หวนัอย่างเตม็ที� ซึ�งรวมถงึความสามารถในการป้องกนัตวัเอง  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ถ้อยแถลงดงักล่าวมีขึ !นหลงั
จีนได้ส่งเครื�องบนิทิ !งระเบดิและเครื�องบนิรบไปยงัน่านฟ้าใกล้ๆ กบัไต้หวนั ซึ�งคาดกนัวา่เป็นการข่มขู่ไต้หวนั 

• (-) นายกฯผู้ดีเตือนไวรัสโควิดสายพันธ์ุอังกฤษเป็นเหตุผู้ป่วยเสียชีวิตมากขึ -น  นายบอริส จอห์นสนั นายกรัฐมนตรีองักฤษ กล่าวว่า ไวรัสโควิด-19 
สายพนัธุ์องักฤษอาจเกี�ยวข้องกบัอตัราการเสียชีวติของผู้ ป่วยโควดิ-19 ที�สงูขึ !นในประเทศ  "เราได้รับแจ้งในวนันี !ว่า ไวรัสดงักล่าวนอกจากจะแพร่ระบาดได้
รวดเร็วขึ !นแล้ว ขณะนี !ยังมีหลักฐานแสดงว่าไวรัสสายพนัธุ์นี !อาจเกี�ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตที�สูงขึ !น" นายจอห์นสนักลาว  อย่างไรก็ดี นายจอห์นสัน
ยืนยนัวา่วคัซีนที�มีอยู่ในขณะนี !มีประสิทธิภาพในการป้องกนัทั !งไวรัสสายพนัธุ์เก่าและใหม่ 

• (-) แอสตร้าเซนเนก้าประกาศลดการส่งมอบวัคซีนไปยัง EU จากปัญหาการผลิต  บริษัทแอสตร้าเซนเนก้าแถลงในวนันี !ว่า วคัซีนโควิด-19 ที�ทาง
บริษัทพฒันาร่วมกบัมหาวทิยาลยัอ็อกซ์ฟอร์ด จะมีการส่งมอบไปยงัสหภาพยโุรป (EU) ตํ�ากวา่เป้าหมายอนัเนื�องจากปัญหาด้านการผลิต   

• (-) ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐสูงสุดรอบ 2 เดือนในม.ค.  ไอเอชเอส มาร์กิต ซึ�งเป็นบริษัทให้บริการข้อมลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดชันี
ผู้จดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื !องต้นของสหรัฐ ดีดตวัสู่ระดบั 58.0 ในเดือนม.ค. ซึ�งเป็นระดบัสูงสุดในรอบ 2 เดือน จาก
ระดบั 55.3 ในเดือนธ.ค. 

• (-) ดอลลาร์แข็งรับแรงซื -อสกุลเงินปลอดภัย วิตกโควิดระบาดกระทบศก.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื !อขายที�ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี ! (22 ม.ค.) เนื�องจากนักลงทุนพากันเข้าซื !อดอลลาร์ในฐานะที�เป็นสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกเกี�ยวกับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที�เกิดจากการแพร่ระบาดเพิ�มขึ !นของโรคโควิด-19 และการดําเนินมาตรการล็อกดาวน์  ดัชนีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดัชนีวัดความ
เคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ !น 0.13% แตะที� 90.2400 เมื�อคืนนี !  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน 
ที�ระดบั 103.83 เยน จากระดบั 103.51 เยน, ดอลลาร์แข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที�ระดบั 0.8860 ฟรังก์ จากระดบั 0.8852 ฟรังก์ และดอลลาร์แข็งค่า
เมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที�ระดบั 1.2728 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2628 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 
1.2166 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2159 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3681 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3725 ดอลลาร์  

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิNมขึ -นในเดือนธ.ค. สวนทางคาดการณ์  สมาคมนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า 
ยอดขายบ้านมือสองเพิ�มขึ !น 0.7% สู่ระดบั 6.76 ล้านยนิูตในเดือนธ.ค. สวนทางนกัวเิคราะห์ที�คาดวา่ลดลง 2.0% สู่ระดบั 6.55 ล้านยนิูต 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo   91.5 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที� 26 ม.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้าน โดย S&P/CS   8.3% 7.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board 
  88.9 88.6 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   22 19 

วนัพธุที� 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคของ GfK   -7.8 -7.3 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื !อสินค้าคงทนพื !นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื !อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ !ามนัรายสปัดาห์     4.4M 

วนัพฤหสับดีที� 28 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี !ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั !งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั !งแรกรายสปัดาห์    900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี !นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค.   860K 841K 

วนัศกุร์ที� 29 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื !นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.2% -1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   -0.5% -0.4% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื !อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค. 
  58.3 59.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที�รอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM 
  79.2 79.2 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM    3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ข้อมลูวนัที� 22 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


