
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,837 1,818 1,800 

1,875 1,896 1,914 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 5.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ระหว่างวนัราคาแกว่งตวัในกรอบ  ท่ามกลางปัจจยับวกและปัจจัยลบที"เข้ามาส่งผลต่อการเคลื"อนไหวของราคา  ขณะที"ความ
วิตกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีไบเดนส่อเค้าล่าช้าและวงเงินอาจจะน้อยกว่าระดบัดังกล่าว  กระตุ้นแรงซื �อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย  
ประกอบกบั IMF ปรับเพิ"มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั"วโลกและสหรัฐ  นอกจากนี �  ราคาทองคํายงัได้รับแรงกดดนัเพิ"มจากการคาดการณ์ว่าจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) จะเปิดเผย
ผลการทดลองวคัซีนต้าน COVID-19  เข็มเดียวของทางบริษัทในสปัดาห์นี �  ปัจจยัที"กล่าวมากดดนัการปรับตวัขึ �นของราคาทองคํา  อยา่งไรก็ดี  มีแรงซื �อสลับเข้ามาพยงุราคาเอาไว้เช่นกัน  ส่วน
หนึ"ง คือ มีแรงซื �อทองคํากายภาพจากจีนในช่วงก่อนหน้าเทศกาลตรุษจีน  สะท้อนจากราคาซื �อขายทองคํากายภาพในจีนที"ยงัคงซื �อขายอยูบ่นราคาพรีเมี"ยม  รวมถึงตวัเลขนําเข้าทองคําสทุธิของ
จีนผ่านทางฮ่องกงที"เพิ"มขึ �นในเดือนธ.ค.เป็นเดือนที" 2 ติดต่อกัน  อีกทั �งสกุลเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าในช่วงปลายตลาด  เนื"องจากนักลงทุนบางส่วนระมดัระวังในการถือครองสถานะของ
ดอลลาร์  ก่อนที"การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเสร็จสิ �นลงในช่วงกลางดึกของคืนวนันี �  จึงเป็นปัจจยัสกดัช่วงติดลบของทองคํา  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองทองลดลง -0.87 ตนั  สําหรับ
วนันี �  จบัตาผลการประชมุธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คาดเฟดคงดอกเบี �ยตามเดิม  แต่แนะนําจบัตาถ้อยแลถงของนายพาวเวลล์  ประธานเฟดเป็นสําคญัเพื"อหาสญัญาณบง่ชี �การดําเนินนโยบาย
การเงินในอนาคตของเฟด  รวมถึงติดตามการเปิดเผยยอดสั"งซื �อสินค้าคงทนของสหรัฐ 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1861.71 1848.77 1855.50 1850.50 -5.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,849.82 25.36 90.37 

MA 50 Days 1,857.11 25.07 90.63 

MA 200 Days 1,849.38 22.67 94.13 

RSI 9 Days 43.25 47.22 47.72 

RSI 14 Days 45.20 48.84 47.13 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,172.38 -0.87 

ishare 17,830.92 -95.36 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9250 0.5139 -0.5263 

10 วนั 0.9441 0.0825 0.4595 

20 วนั 0.9784 -0.8160 0.7963 

50 วนั 0.8941 0.2168 0.6281 

100 วนั 0.5912 -0.4639 -0.2776 

200 วนั 0.8606 0.0463 0.4780 

 

 

27 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 ระหว่างวันหากราคาทองคําไม่ทะลุแนวต้าน 
1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจจะเห็นการอ่อนตัว
ลงทดสอบแนวรับ  เสี(ยงซื +อในบริเวณ 1,837 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาหลุด 1,837 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์) 

 

บริเวณแนวต้านที" 1,870-1,875 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ถ้าราคายงัไมส่ามารถผ่านได้ ซึ"งนกัลงทนุยงัคงต้องระมดัระวงัแรงขายทํา
กําไรเนื"องจากชว่งที"ผ่านมาเมื"อราคาทองคํามีการปรับตวัขึ �นยงัคงมีแรงขายออกมาเชน่กนั อยา่งไรก็ตามหากการอ่อนลงของ
ราคาไมห่ลดุโซนแนวรับอยูท่ี" 1,837 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ประเมินวา่ราคาจะพยายามสร้างฐานราคาสะสมแรงซื �ออีกครั �ง 
 



 

 

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 22.96 จุด จับตาประชุมเฟด-ผลประกอบการเอกชน  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเล็กน้อยเมื"อคืนนี � (26 ม.ค.) 
ขณะที"นกัลงทนุยงัคงจบัตาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั �งผลการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ"งจะมีการแถลงใน
วนันี �ตามเวลาสหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วนัพรุ่งนี �ตามเวลาไทย โดยนกัลงทนุรอดวู่าเฟดจะยงัคงซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ใน
วงเงิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือนต่อไปหรือไม่  ดัชนีเฉลี"ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที" 30,937.04 จุด ลดลง 22.96 จุด หรือ -0.07% ขณะที"ดัชนี 
S&P500 ปิดที" 3,849.62 จดุ ลดลง 5.74 จดุ หรือ -0.15% และดชันี Nasdaq ปิดที" 13,626.06 จดุ ลดลง 9.93 จดุ หรือ -0.07% 

• (+) ดอลล์อ่อนเทียบสกุลเงนิหลัก นักลงทุนจับตาผลประชุมเฟด  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื"อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที"ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื"อคืนนี � (26 ม.ค.) ขณะที"นกัลงทนุจบัตาผลการประชมุนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ"งจะมีการแถลงในวนันี �ตามเวลา
สหรัฐ หรือในช่วงเช้าตรู่วนัพรุ่งนี �ตามเวลาไทย โดยนกัลงทนุรอดวู่าเฟดจะยงัคงซื �อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงิน 1.2 แสน
ล้านดอลลาร์/เดือนตอ่ไปหรือไม่  ดชันีดอลลาร์ ซึ"งเป็นดชันีวดัความเคลื"อนไหวของดอลลาร์เมื"อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.24% 
แตะที" 90.1700 เมื"อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื"อเทียบกบัเงินเยน ที"ระดบั 103.64 เยน จากระดบั 103.79 เยน และอ่อนค่าเมื"อเทียบกบัฟรังก์สวิส ที"
ระดบั 0.8865 ฟรังก์ จากระดบั 0.8881 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัอ่อนค่าลงเมื"อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที"ระดบั 1.2695 ดอลลาร์แคนาดา 
จากระดบั 1.2749 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื"อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที"ระดบั 1.2164 ดอลลาร์ จากระดบั 1.2139 ดอลลาร์ ขณะที"เงินปอนด์แข็ง
คา่ขึ �นแตะที"ระดบั 1.3732 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3663 ดอลลาร์  

• (-) "เอสแอนด์พี"เผยราคาบ้านสหรัฐพุ่งสูงสุดรอบกว่า 6 ปีในเดือนพ.ย.  ผลสํารวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ ระบุว่า ดชันีราคาบ้าน
ทั"วประเทศในสหรัฐพุ่งขึ �น 9.5% ในเดือนพ.ย. เมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีที"แล้ว ซึ"งเป็นการปรับตวัขึ �นมากที"สุดในรอบกว่า 6 ปี  ส่วนดชันีราคาบ้านใน 
20 เมืองของสหรัฐ เพิ"มขึ �น 9.1% ในเดือนพ.ย. 

• (-) IMF ปรับเพิ(มตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2563-64 จากอานิสงส์วัคซีนโควิด  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยรายงาน
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WEO) ในวนันี � โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกหดตวั 3.5% ในปี 2563 ซึ"งดีกว่าตวัเลขคาดการณ์ในเดือนต.ค.ปีที"แล้วที"ระบุว่า
เศรษฐกิจโลกหดตวั 4.4%  นอกจากนี � IMF ปรับเพิ"มตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 สู่ระดบั 5.5% ซึ"งสูงกว่าที"คาดการณ์ก่อน
หน้านี �วา่จะขยายตวั 5.2% และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวั 4.2% ในปี 2565  IMF ระบุว่า การอนมุตัิวคัซีนต้านโควิด-19 จํานวนมากขึ �น และ
การฉีดวคัซีนในวงกว้างในประเทศต่างๆในเดือนธ.ค.ปีที"แล้ว ได้ช่วยหนุนความหวงัที"จะเห็นการยุติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที"การออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสหรัฐ ญี"ปุ่ น และประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้เป็นปัจจัยฟื�นฟูเศรษฐกิจโลก  อย่างไรก็ดี IMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลก
ยงัคงเผชิญความไม่แน่นอน ทา่มกลางการแพร่ระบาดรอบใหม่ และการกลายพนัธุ์ของไวรัสโควิด-19  ทั �งนี � IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวั 
5.1% ในปีนี � จากเดิมที"คาดว่าจะขยายตวั 3.1% โดยได้แรงหนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 9 แสนล้านดอลลาร์ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้อดีต
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ และหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนผ่านการอนมุตัิของสภาคองเก
รส ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตวัมากขึ �น 

• (-) EU จี +บริษัทวัคซีนเร่งส่งมอบ ขณะขู่ฟ้องศาลข้อหาละเมิดสัญญา  นางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ"งเป็น
องค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวว่า บริษัทผู้ผลิตวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 จะต้องรักษาคําพูดเกี"ยวกบัการส่งมอบวคัซีนให้แก่ EU  "ยุโรปได้
ลงทนุหลายพนัล้านดอลลาร์เพื"อช่วยพฒันาวคัซีนต้านโควดิ-19 ครั �งแรกของโลก และเพื"อสร้างสินค้าสาธารณะสําหรับโลกอย่างแท้จริง และตอนนี � บริษัท
จะต้องส่งมอบวคัซีน โดยต้องรักษาข้อผกูพนั" นางฟอน เดอร์ เลเยน กล่าว 

• (-) "จอห์นสัน" เตรียมเปิดผลทดลองวัคซีนโควดิ คาดเข็มเดียวเอาอยู่  บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะเปิดเผยผล
การทดลองวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในไม่ช้า  มีการคาดการณ์ว่า J&J จะเปิดเผยผลการทดลองวคัซีนโควิด-19 ในสปัดาห์นี � หลงัจากที"ได้ทําการทดลอง
วคัซีนในระยะที" 3 กบัอาสาสมคัรจํานวน 45,000 คน 

• (-) Conference Board เผยดัชนีความเชื(อมั(นผู้บริโภคสหรัฐสูงกว่าคาดในม.ค.  ผลสํารวจของ Conference Board ซึ"งเป็นสถาบนัวิจยัเศรษฐกิจ 
ระบวุา่ ดชันีความเชื"อมั"นของผู้บริโภคสหรัฐเพิ"มขึ �นสู่ระดบั 89.3 ในเดือนม.ค. จากระดบั 87.1 ในเดือนธ.ค. และสงูกวา่ตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ที"
ระดบั 89.0 

 
                         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   90.1** 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที" 26 ม.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้าน โดย S&P/CS  9.1%** 7.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื"อมั"นผู้บริโภคจาก Conference Board 
 89.3** 88.6 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์ 
 14** 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 4/2020   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 

 
 

 

 

 

 


