
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,821 1,800 1,788 

1,853 1,875 1,896 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตวัลดลง 6.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ปัจจยัหลกัที�กดดนัราคาทองคํามาจากการแข็งค่าของสกลุเงินดอลลาร์  หลงัจากนกัลงทนุเทขายของหุ้นสหรัฐในวงกว้าง  ทั �งนี �  แรงขายใน
ตลาดหุ้นเกิดขึ �นหลงัจากที�หุ้น GameStop Corp และ AMC Entertainment Holdings Inc พุ่งขึ �นกว่า 2 เท่าในวนัพธุและปรับตัวเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องในช่วงสปัดาห์ที�ผ่านมาจากแรงซื �อของนักลงทุนราย
ยอ่ย  นั�นทําให้กองทนุ Hedge funds หลายกองที�ทําการชอร์ตหุ้นเหลา่นั �นไว้ต้องเผชิญกบัภาวะขาดทนุหลายหมื�นล้านบาทจนกระตุ้นให้เกิดแรงขายในหลกัทรัพย์อื�นๆจากความต้องการเงินสด  เพื�อชดเชย
ผลขาดทนุจากสถานะชอร์ต  สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นแรงซื �อสกลุเงินดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภัย  นอกจากนี �นักลงทุนบางส่วนยงัเข้าซื �อดอลลาร์เพิ�มเติม  หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) 
แสดงความวิตกเกี�ยวกบัเส้นทางการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจสหรัฐอีกด้วย  ปัจจัยที�กล่าวมาหนุนให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าแตะระดับสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห์  จนเป็นปัจจัยสําคัญที�กดดันราคาทองคําให้ร่วงลง
แตะ Low 1,831.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้วา่ผลการประชมุเฟดจะบง่ชี �ว่า “นโยบายการเงินของสหรัฐจะยงัคงผ่อนคลายต่อไปก็ตาม”  ทั �งนี �  เฟดมีมติ “คง” อัตราดอกเบี �ยที�ระดับ 0.00-0.25% ตามคาด  
และจะเข้าซื �อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE อยา่งน้อย 1.2 แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนต่อไปจนกวา่จะมี "ความคืบหน้าอยา่งมาก" ไปสู่เป้าหมายการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อ  ส่วนประธานเฟดยงัคงเน้นยํ �า
อีกครั �งวา่ “ยงัเร็วเกินไปที�จะพดูถึงการลดการซื �อสินทรัพย์ตามมาตรการ QE(QE tapering)” ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองลดลง -3.21 ตัน  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยประมาณการครั �งแรกจีดีพี
ช่วงไตรมาส 4/2020, จํานวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครั �งแรกรายสปัดาห์, ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board และยอดขายบ้านใหม ่

 
การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1853.10 1831.35 1850.50 1843.70 -6.80 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,848.76 25.32 90.46 

MA 50 Days 1,856.49 25.09 90.60 

MA 200 Days 1,849.90 22.71 94.09 

RSI 9 Days 38.44 42.75 59.86 

RSI 14 Days 42.22 46.08 55.14 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,169.17 -3.21 

ishare 17,787.58 -43.34 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.9270 0.4291 0.6102 

10 วนั 0.9434 0.4635 0.5164 

20 วนั 0.9800 -0.7904 0.8151 

50 วนั 0.9017 0.2511 0.6822 

100 วนั 0.5721 -0.4575 -0.2756 

200 วนั 0.8548 0.0144 0.4603 

 

 

28 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 ราคาแกว่งตัวในกรอบในทิศทางอ่อนตัวลง 
หากราคาจะทดสอบแนวต้าน 1,844-1,853 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ ไม่สามารถผ่านได้ให้แบ่งขายทํากําไร ราคาอาจ
อ่อนตัวลงประเมินแนวรับโซน 1,821-1,800 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

 

ราคาขยบัขึ �นแต่ก็มีแรงขายทํากําไรสลับออกมา ขณะที�ความผันผวนของราคาอาจลดลงจากช่วงก่อนหน้า ซึ�งหากราคา
ทองคําไมส่ามารถยืนเหนือ  1,844-1,853 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีผลให้ราคาปรับตวัลงเพื�อสร้างฐานราคาต่อ และมีโอกาส
เกิดแรงขายกลบัลงมาอีกครั �ง โดยมีแนวรับในโซน 1,821-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเตือนภัยคุกคามจากม็อบหนุนทรัมป์ก่อการร้ายภายในประเทศ  กระทรวงความมั�นคงแห่งมาตภุูมิออกแถลงการณ์ระบุว่า สหรัฐกําลัง
เผชิญภยัคกุคามที�รุนแรงขึ �นจากการก่อการร้ายภายในประเทศ จากผู้ ที�มีความไม่พอใจตอ่ผลการเลือกตั �งประธานาธิบดีในเดือนพ.ย.ปีที�แล้ว  แถลงการณ์
ดงักล่าวมีขึ �นหลังจากเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื�อวนัที� 6 ม.ค.เพื�อขัดขวาง
กระบวนการประกาศชยัชนะของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ�งส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิต 5 ราย  อย่างไรก็ดี ทางกระทรวงฯไม่ได้เปิดเผย
รายละเอียดเกี�ยวกบัแผนการก่อการร้ายใดๆ แต่ระบุว่าสหรัฐยงัคงเผชิญภยัคกุคามดงักล่าวต่อไปอีกหลายสปัดาห์ จากกลุ่มหวัรุนแรงที�ไม่พอใจต่อการที�
รัฐบาลประกาศใช้มาตรการคมุเข้มเพื�อสกดัการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 และการที�ตํารวจใช้ความรุนแรงตอ่กลุ่มผู้ชมุนมุ 

• (-) ดอลล์แข็งค่า รับแรงซื 7อสกุลเงินปลอดภัยหลังเฟดกังวลศก.  ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอร์กเมื�อคืนนี � (27 ม.ค.) เนื�องจากนกัลงทนุเข้าซื �อดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินที�ปลอดภยั หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้แสดงความกงัวล
เกี�ยวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจที�เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ดชันีดอลลาร์ ซึ�งเป็นดชันีวดัความเคลื�อนไหวของดอลลาร์เมื�อเทียบกบัสกุล
เงินหลกั 6 สกลุในตะกร้าเงิน เพิ�มขึ �น 0.53% แตะที� 90.6500 เมื�อคืนนี �  ดอลลาร์สหรัฐแข็งคา่เมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 104.16 เยน จากระดบั 103.64 
เยน และแข็งคา่เมื�อเทียบกบัฟรังก์สวสิ ที�ระดบั 0.8893 ฟรังก์ จากระดบั 0.8865 ฟรังก์ นอกจากนี � ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา 
ที�ระดบั 1.2795 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.2695 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที�ระดบั 1.2100 ดอลลาร์ จากระดบั 
1.2164 ดอลลาร์ ขณะที�เงินปอนด์อ่อนคา่ลงแตะที�ระดบั 1.3683 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3732 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7663 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7747 ดอลลาร์สหรัฐ 

• (-) สหรัฐเผยยอดสั: งซื 7อสินค้าคงทนพื 7นฐานปรับตัวขึ 7นเดือนที: 8 ในธ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐาน ซึ�งเป็น
คําสั�งซื �อสินค้าทนุที�ไม่รวมเครื�องบิน และสินค้าด้านอาวธุ โดยเป็นสิ�งบ่งชี �แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ เพิ�มขึ �น 0.6% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกบัตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ หลงัจากพุ่งขึ �น 1.0% ในเดือนพ.ย. 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดร่วง 633.87 จุด ผิดหวังผลประชุมเฟด-หุ้นโบอิ 7งฉุดตลาด  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 600 จุดเมื�อคืนนี � (27 
ม.ค.) ทําสถิติดิ�งลงในวนัเดียวที�รุนแรงที�สุดในรอบ 3 เดือน เนื�องจากนกัลงทนุผิดหวงัที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ๆในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ แม้เฟดมีความกงัวลเกี�ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจซึ�งได้รับผลกระทบอย่างหนกัจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม นอกจากนี � ตลาดยงั
ได้รับแรงกดดนัจากการร่วงลงของหุ้นโบอิ �ง ซึ�งเป็น 1 ใน 30 หลกัทรัพย์ที�ใช้คํานวณดชันีดาวโจนส์  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที� 30,303.17 จุด 
ร่วงลง 633.87 จุด หรือ -2.05% ขณะที�ดชันี S&P 500 ปิดที� 3,750.77 จุด ลดลง 98.85 จุด หรือ -2.57% และดชันี Nasdaq ปิดที� 13,270.60 จุด ร่วงลง 
355.47 จดุ หรือ -2.61% 

• (+/-) เฟดคงดอกเบี 7ยตามคาด ยันเดินหน้าทํา QE  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเอกฉันท์คง
อตัราดอกเบี �ยระยะสั �นที�ระดบั 0.00-0.25% ในวนันี � ซึ�งเป็นการประชุมครั �งแรกของเฟดในปีนี �  นอกจากนี � เฟดระบุว่าจะยงัคงซื �อพนัธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงินรวม 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะซื �อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หมื�นล้านดอลลาร์/เดือน และซื �อตราสาร
หนี �ที�มีสินเชื�อที�อยู่อาศยัเป็นหลกัประกนัการจํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื�นล้านดอลลาร์/เดือน  แถลงการณ์หลงัการประชุมของเฟดระบุว่า เฟดจะยงัคง
ใช้เครื�องมือทกุอย่างในการสนับสนนุการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจเพื�อให้มีการจ้างงานเต็มศกัยภาพ และรักษาเสถียรภาพของราคา  เฟดยงัระบุว่า การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 กําลังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั�วสหรัฐและทั�วโลก ทําให้การฟื�นตวัของเศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตวัลง
ในช่วงหลายเดือนที�ผ่านมา ขณะที�แนวโน้มเศรษฐกิจจะขึ �นอยู่กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 และพฒันาการของวคัซีนต้านโควดิ-19 

• (+/-) "โบอิ 7ง" เผยขาดทุนสูงกว่าคาดในไตรมาส 4/63 จากพิษโควิด  บริษัทโบอิ �งเปิดเผยผลประกอบการในไตรมาส 4/2563 ในวนันี � โดยบริษัท
ประสบภาวะขาดทุนติดต่อกัน 5 ไตรมาส จากผลกระทบของการชะลอการผลิตเครื�องบิน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั �งการที�
เครื�องบนิรุ่น 737 MAX ถกูสั�งห้ามบนิ หลงัจากที�เครื�องบนิ 2 ลําของรุ่นดงักล่าวได้ประสบอบุตัเิหตใุนปี 2561 จนทําให้มีผู้ เสียชีวิตรวม 346 คน  ทั �งนี � โบอิ �ง
เปิดเผยวา่ บริษัทมีตวัเลขขาดทนุ 15.25 ดอลลาร์/หุ้น สงูกวา่ที�นกัวเิคราะห์คาดการณ์ที�ระดบั 1.80 ดอลลาร์/หุ้น  นอกจากนี � บริษัทมีรายได้ลดลง 37% สู่
ระดบั 1.507 หมื�นล้านดอลลาร์ สอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์   

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



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั7งก่อน 

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   -15.6** -7.3 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนพื �นฐานเดือนธ.ค.     0.7%** 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื �อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   0.2%** 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    -9.9M** 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 

 
 

 


