
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,821 1,800 1,788 

1,853 1,875 1,896 

สรุป ราคาทองคําวานนี �ปิดปรับตัวลดลง 1.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ท่ามกลางการซื �อขายที ผันผวน  โดยระหว่างวันราคาทะยานขึ �นจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์  หลังนักลงทุนเทขาย
ดอลลาร์ในฐานะสกลุเงินปลอดภยัและเข้าซื �อสินทรัพย์เสี ยง   หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมลูแรงงานที สดใส  ทั �งนี �  ตวัเลขผู้ ยื นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรกลดลงเกินคาดสู่ระดบั 847,000 
ราย  ประกอบกบันกัลงทนุคลายความกงัวลเกี ยวกบัภาวะฟองสบูใ่นตลาดหุ้นซึ งมีสาเหตมุาจากการที นกัลงทนุรายยอ่ยแห่ซื �อหุ้น GameStop  หลงัสภาคองเกรสจะร่วมการตรวจสอบการทะยาน
ขึ �นของหุ้น GameStop ส่วน Robinhood ซึ งเป็นแอปพลิเคชั นซื �อขายหุ้นได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ออกกฎจํากดัการซื �อขายหุ้น GameStop จึงกลบัเข้ามาช้อนซื �อหุ้นอีกครั �งหลงัจากดิ งลงแรงในวนั
ทําการก่อนหน้า  ปัจจยัดงักล่าวหนนุดชันีดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงในระหว่างวนั  ประกอบกบัเกิดแรงซื �อทองคําทางเทคนิคหลงัจากราคาทองคําทะล ุDowntrend line ระยะสั �น  พร้อมกบัดีดตวัผ่าน
เส้นค่าเฉลี ย 200, 50 และ 10 วนั  สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลหนนุให้ราคาทองคําทะยานขึ �นแตะระดบัสงูสดุบริเวณ 1,863.87 ดอลลาร์ต่อออนซ์  อยา่งไรก็ดี  เป็นอีกครั �งที ราคาทองคําไมส่ามารถ
รักษาช่วงบวกไว้ได้  ส่วนหนึ งมาจากแรงขายทํากําไร  อีกส่วนหนึ งมาจากการฟื�นตวัของสกลุเงินดอลลาร์  เนื องจากนกัลงทนุยงัสลัเข้าซื �อดอลลาร์ท่ามกลางความไมแ่น่นอนของมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจทางการคลงัรอบใหมข่องสหรัฐ นั นทําให้เกิดแรงขายสลบัออกมาจนราคาปิดตลาดในแดนลบ  ด้านกองทนุ SPDR ถือครองลดลง -4.38 ตนั  สําหรับวนันี �ติดตามการเปิดเผยดัชนี Core 
PCE, ดชันี PMI เขตชิคาโก, ยอดทําสญัญาขายบ้านที รอปิดการขาย และดชันีความเชื อมั นผู้บริโภคจากUoM 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1863.87 1834.00 1843.70 1842.30 -1.40 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,850.69 25.59 90.43 

MA 50 Days 1,856.05 25.16 90.57 

MA 200 Days 1,850.50 22.78 94.04 

RSI 9 Days 40.65 57.00 58.15 

RSI 14 Days 43.61 55.12 54.07 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,164.79 -4.38 

ishare 17,651.77 -135.81 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั -0.5419 -0.0991 0.7481 

10 วนั 0.5324 0.1410 0.5594 

20 วนั 0.9230 -0.8616 0.8174 

50 วนั 0.8907 0.2346 0.7297 

100 วนั 0.5370 -0.4648 -0.2748 

200 วนั 0.8455 -0.0033 0.4439 

 

 

29 มกราคม 2563 

คําแนะนํา                 เข้าซื �อหากราคาทองคาํมีการปรับตัวลดลงมา
ไม่หลุดแนวรับ 1,830-1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยหาก
ราคาทองคําไม่หลุดแนวรับราคาทองคําจะพยายาม
ปรับตัวขึ �นทดสอบแนวต้านโซน 1,853-1,875 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ 

 

ราคาทองคําอาจมีการแกวง่ตวัผวัผวนในกรอบ แนะนําลงทนุตามกรอบราคา หากระยะสั �นมีแรงดีดกลบัราคาพยายามจะขึ �น
ไปทดสอบแนวต้านระดบั 1,853-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ อาจจะเกิดแรงขายสลบั
ออกมาอีกครั �ง ทั �งนี � ประเมินแนวรับในโซน 1,821-1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์   
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่ตํ6ากว่าคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานวา่ ยอดขายบ้านใหม่เพิ มขึ �น 1.6% สู่ระดบั 842,000 ยูนิตใน
เดือนธ.ค. ตํ ากว่าที นักวิเคราะห์คาดการณ์ที ระดบั 865,000 ยูนิต  ขณะเดียวกนั กระทรวงพาณิชย์ยงัได้ปรับลดยอดขายบ้านใหม่ในเดือนพ.ย.สู่ระดบั 
829,000 ยนิูต จากเดมิรายงานที ระดบั 841,000 ยนิูต 

• (+)สหรัฐเผย GDP Q4/63 ขยายตัว 4.0% ตํ6ากว่าคาดการณ์ที6 4.3%  กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตวัเลขประมาณการครั �งที  1 สําหรับผลิตภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจําไตรมาส 4/2563 โดยระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตวั 4.0% เมื อเทียบรายไตรมาส และตํ ากว่าที นกัวิเคราะห์
คาดการณ์ที ระดบั 4.3%  อย่างไรก็ดี เมื อเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี 2562 เศรษฐกิจสหรัฐหดตวั 2.5% ในไตรมาส 4/2563  นอกจากนี � เศรษฐกิจสหรัฐหด
ตวั 3.5% ในปี 2563 

• (+) ดอลล์อ่อน นลท.ขายสกุลเงนิปลอดภัยรับข้อมูลแรงงานสหรัฐสดใส  ดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงเมื อเทียบกบัสกลุเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที ตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื อคืนนี � (28 ม.ค.) เนื องจากนกัลงทนุเทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั และเข้าซื �อสกุลเงินที เป็นสินทรัพย์เสี ยงและให้
ผลตอบแทนที สงูกวา่ หลงัจากทางการสหรัฐเปิดเผยข้อมลูแรงงานที สดใส ซึ งทําให้นกัลงทนุมีความหวงัเกี ยวกบัการฟื�นตวัของเศรษฐกิจในประเทศ  ดชันี
ดอลลาร์ ซึ งเป็นดชันีวดัความเคลื อนไหวของดอลลาร์เมื อเทียบกบัสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.21% แตะที  90.4600 เมื อคืนนี �  ดอลลาร์
สหรัฐอ่อนค่าเมื อเทียบกับฟรังก์สวิส ที ระดบั 0.8877 ฟรังก์ จากระดบั 0.8893 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื อเทียบกับเงินเยนที ระดบั 104.23 เยน จาก
ระดบั 104.16 เยน และทรงตวัเมื อเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที ระดบั 1.2795 ดอลลาร์แคนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื อเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐ ที ระดบั 1.2131 
ดอลลาร์ จากระดบั 1.2100 ดอลลาร์ ขณะที เงินปอนด์แข็งคา่ขึ �นแตะที ระดบั 1.3740 ดอลลาร์ จากระดบั 1.3683 ดอลลาร์ ส่วน 

• (-) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื6นขอสวัสดกิารว่างงานตํ6ากว่าคาดในสัปดาห์ที6แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตวัเลขผู้ ยื นขอสวสัดิการว่างงานครั �งแรก
ลดลง 67,000 ราย สู่ระดบั 847,000 รายในสปัดาห์ที แล้ว ตํ ากว่าที นกัวิเคราะห์คาดการณ์ที ระดบั 875,000 ราย จากระดบั 914,000 รายที มีการรายงาน
ในสปัดาห์ก่อนหน้านี � 

• (+/-) ดาวโจนส์ปิดพุ่ง 300.19 จุด รับผลประกอบการ-ข้อมูลแรงงานสดใส  ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ �นกว่า 300 จุดเมื อคืนนี � (28 
ม.ค.) ขานรับผลประกอบการที แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน รวมทั �งจํานวนคนว่างงานของสหรัฐที ลดลงมากกว่าตวัเลขคาดการณ์ นอกจากนี � ตลาดยงั
ได้ปัจจยับวกจากการที นักลงทนุคลายความกงัวลเกี ยวกบัภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นซึ งมีสาเหตมุาจากการที นกัลงทนุรายย่อยแห่ซื �อหุ้น GameStop ซึ ง
เป็นร้านจําหน่ายวดีิโอเกมชื อดงัในสหรัฐ  ดชันีเฉลี ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที  30,603.36 จุด เพิ มขึ �น 300.19 จุด หรือ +0.99% ขณะที ดชันี S&P 500 
ปิดที  3,787.38 จดุ เพิ มขึ �น 36.61 จดุ หรือ +0.98% และดชันี Nasdaq ปิดที  13,337.16 จดุ เพิ มขึ �น 66.56 จดุ หรือ + 0.50% 

• (+/-) สภาคองเกรสประสานเสียงทําเนียบขาว เตรียมสอบราคาหุ้น GameStop  นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ กล่าวว่า สภา
คองเกรสจะเข้าร่วมการตรวจสอบการทะยานขึ �นของหุ้น GameStop หลงัจากที ได้สร้างความผนัผวนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท  ท่าทีของนางเพโลซีสอดรับ
กบัทําเนียบขาว ซึ งได้ประกาศจบัตาภาวะผนัผวนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ท่ามกลางความวิตกเกี ยวกบัภาวะฟองสบู่ หลงัจากที ราคาหุ้น GameStop ซึ ง
เป็นร้านจําหน่ายวิดีโอเกมชื อดงัในสหรัฐ ได้พุ่งขึ �นถึง 1,700% นบัตั �งแต่ต้นเดือนนี �  ทั �งนี � ทีมเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ งรวมถึงนางเจเน็ต 
เยลเลน รัฐมนตรีคลงัสหรัฐ ซึ งได้เข้ารับตําแหน่งเป็นวนัแรกเมื อวนัพุธ ระบุว่า รัฐบาลกําลังจบัตาสถานการณ์ดงักล่าว  นายวิลเลียม กาลวิน เลขาธิการ
รัฐแมสซาชเูซทส์ เรียกร้องให้ตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) สั งระงบัการซื �อขายหุ้น GameStop เป็นเวลา 30 วนั เพื อลดความผนัผวนในตลาด 

• (+/-) GameStop ทรุดกว่า 60% หลังแอปเทรดหุ้นชื6อดังออกกฎเบรกราคาหุ้นพุ่ง  ราคาหุ้น GameStop ซึ งเป็นร้านจําหน่ายวิดีโอเกมชื อดงัในสหรัฐ 
ทรุดตวัลงกว่า 60% ในการซื �อขายที ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทวนันี � หลงัจากที ดีดตวัขึ �นในช่วงแรก  หุ้น GameStop ร่วงลง หลงัจากมีข่าวว่า Robinhood ซึ ง
เป็นแอปพลิเคชั นที นกัลงทนุสามารถซื �อขายหุ้นได้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ ได้ออกกฎจํากดัการซื �อขายหุ้น GameStop โดยกําหนดค่ามาร์จิ �นที สูงขึ �น และ
อนญุาตให้นกัลงทนุสามารถขายหุ้นที ถือครองอยู่ แตจ่ะไม่สามารถซื �อหุ้นใหม่ได้ 

• (+/-) Conference Board เผยดัชนีชี �นําเศรษฐกิจปรับตัวขึ �น 0.3% ในเดือนธ.ค.  Conference Board เปิดเผยว่า ดชันีชี �นําเศรษฐกิจ Leading 
Economic Index (LEI) ปรับตวัขึ �น 0.3% สู่ระดบั 109.5 ในเดือนธ.ค. โดยดีดตวัขึ �น 8 เดือนตดิตอ่กนั และสอดคล้องกบัตวัเลขคาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ 
หลงัจากเพิ มขึ �น 0.7% ในเดือนพ.ย. 

                          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   -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   4.0%** 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั �งแรกรายสปัดาห์   847K** 900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี �นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.3%** 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค.   842K** 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 

 
 

 


