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1,900 1,889 1,875 

1,921 1,933 1,949 

สรุป ราคาทองคาํวนัพฤหัสบดีที�ผ่านมาปิดปรบัตัวเพิ�มขึ �น  3.8 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมว้่าราคาทองคาํในวนัทาํการสดุทา้ยของปี 2020 จะไดร้บัแรงกดดนัจากการเปิดเผยตัวเลขผูยื้�นขอสวสัดิการว่างงาน
ของสหรฐัที�ลดลงเกินคาดสูร่ะดบั 232,555 ราย  อยา่งไรก็ดี  การปรบัตวัลงของราคาทองคาํเป็นไปอย่างจาํกดั  เพราะโดยรวมแลว้ราคาทองคาํในระยะนี�ยงัคงไดร้บัแรงหนนุจากการคาดการณใ์นวงกวา้งว่า  
รฐับาลสหรฐัภายใตก้ารนาํของนายโจ ไบเดน วา่ที�ประธานาธิบดีคนที� 46 ของสหรฐั จะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ่ หลงัเขา้รบัตาํแหน่งในวนัที� 20 ม.ค. ซึ�งการคาดการณด์งักล่าวกดดันให้
สกลุเงินดอลลารย์งัคงเคลื�อนไหวไม่ไกลจากระดับตํ�าสดุจากระดับตํ�าสดุในรอบกว่า 2 ปี  พรอ้มกับกระตุน้แรงซื �อทองคาํในฐานะสินทรพัยที์�ป้องกันความเสี�ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกลุเงิน  
นอกจากนี�ราคาทองคาํยงัไดร้บัแรงหนุนเพิ�มจากความตึงเครียดระหว่างสหรฐัและจีน  หลงัจากเรือรบ 2 ลาํของสหรฐัไดท้าํการแล่นผ่านช่องแคบไตห้วนัในวนัที� 31 ธ.ค. ซึ�งสรา้งความไม่พอใจใหก้ับจีน  
สว่นตลาดหุน้นิวยอรก์ประกาศในสปัดาหที์�ผ่านมาวา่ ทางตลาดหุน้ไดเ้ริ�มกระบวนการถอดบริษัทโทรคมนาคมชั�นนาํของจีน 3 แห่งออกจากตลาดแลว้  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองคาํเพิ�ม +0.88 ตัน
ในวนัพฤหสับดี  ปัจจยัที�กล่าวมาหนุนใหร้าคาทองคาํปิดตลาดในวนัทาํการสดุทา้ยของปี 2021 ที�ระดบั  1,897.9 ดอลลารต์่อออนซ ์ พรอ้มกบัปิดตลาดในเดือนธ.ค.ดว้ยการปรบัตัวเพิ�มขึ �น 6.8% และปิด
ตลาดในปี 2020 ดว้ยปรบัตัวสงูขึ �น 25% ซึ�งถือเป็นการปรบัตัวขึ �นในรายปีครั�งใหญ่ที�สดุนับตั�งแต่ปี 2010  ชณะที�เชา้นี �ราคาทองพุง่ต่อแตะระดบัสงูสดุในรอบ 3 สปัดาหบ์ริเวณ M,NM3.OP ดอลลารต์่อออนซ ์ 
จากแรงซื �อทองในฐานะสินทรพัยป์ลอดภยัท่ามกลางการระบาดของ COVID-MN ที�ทวีความรุนแรงขึ �นทั�วโลก  สาํหรบัวนันี �ติดตามการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต และขอ้มลูค่าใชจ้่ายดา้นการก่อสรา้ง 

การเคลื�อนไหวของราคาทองคํา (Thu 31 Dec 2020) 

Asset High Low Open Close Change 

Gold 1900.95 1885.47 1894.1 1897.9 3.8 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,885.02 26.10 90.13 

MA 50 Days 1,866.10 24.59 91.66 

MA 200 Days 1,832.77 21.76 95.00 

RSI 9 Days 74.65 72.79 38.98 

RSI 14 Days 66.04 68.12 37.39 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,169.86 (Thu) +0.88 

ishare 17,378.01 (Thu) +52.03 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วนั 0.6150 0.9713 -0.1031 

10 วนั 0.8012 0.4164 0.3484 

20 วนั 0.9307 0.7549 0.7000 

50 วนั 0.6109 -0.3343 -0.1599 

100 วนั 0.7798 -0.3977 -0.2973 

200 วนั 0.9183 0.4136 0.6859 

 

 

04 มกราคม 2564 

คําแนะนํา                 ลุ้ น ท ี� ร าค าท ด ส อ บ แ น ว ต้ าน โซ น ที�  �,921 

ดอลลารต์ ่อออนซ ์แต่หากราคายืนไม่ได้อาจเกิดแรงขาย

ท ําก ําไรระยะสั+นออกมา เมื�อราคาทองคําอ่อนตัวลงจะมี

แนวร ับบร ิเวณ �,900-1,889 ดอลลารต์ ่อออนซ ์
 

 

หากราคาทองคาํทดสอบแนวตา้นที� 1,921 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถผ่านได ้
อาจมีแรงขายทาํกาํไรระยะสั�นออกมา เนื�องจากชว่งก่อนหนา้ราคาปรบัตวัเพิ�มขึ �นมาแลว้
ในระดบัหนึ�ง อยา่งไรก็ตาม หากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุโซนแนวรบัระยะสั�นอยูท่ี� M,900-
1,33N ดอลลารต์อ่ออนซ ์ราคามีแนวโนม้จะกลบัตวัขึ �นไปทดสอบแนวตา้นดา้นบนอีกครั�ง  



 

 

 (+) ตลาดหุ้นนิวยอรก์เร ิ�มกระบวนการถอดบร ิษัทจีน 3 แห่งออกจากตลาด  ตลาดหุน้นิวยอรก์ประกาศว่า ทางตลาดหุน้ไดเ้ริ�มกระบวนการถอด
บริษัทจีน 3 แห่งออกจากตลาดแลว้ โดยบริษัท 3 แห่งที�ว่านี�คือบริษัทโทรคมนาคมชั�นนาํของจีน ไดแ้ก่ ไชน่าเทเลคอม ไชน่าโมบายล ์และไชน่ายูนิคอม 
(ฮ่องกง)  การถอดถอนหุน้ของบรษัิทเหล่านี�เป็นไปตามคาํสั�งของคณะบรหิารของประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ที�ตดัสินใจขึ �นบญัชีดาํบริษัทที�ถูกควบคุม
หรือเป็นเจา้ของโดยกองทพัจีน  แถลงการณ์จากตลาดหุน้นิวยอรก์ระบุว่า บริษัทที�กาํลังจะถูกถอดออกเหล่านี�ไม่มีคุณสมบตัิเหมาะสมในการซื �อขายที�
ตลาดนิวยอรก์อีกตอ่ไป  

 (+) อ ิหร ่านเดินหน้าละเมิดข้อตกลงนิวเคลียร  ์ประกาศเพ ิ�มสมรรถนะแร่ยูเรเนียม  สาํนกังานพลงังานปรมาณูสากล (IAEA) เปิดเผยในวนัศกุร ์(1 
ม.ค.) ว่า อิหรา่นไดแ้จง้ตอ่ทาง IAEA วา่ อิหรา่นวางแผนที�จะเพิ�มสมรรถนะแรย่เูรเนียมใหมี้ความบรสิทุธิ\ถงึ 20% ซึ�งเป็นระดบัก่อนที�อิหรา่นจะทาํขอ้ตกลง
นิวเคลียรปี์ 2558  การประกาศดงักล่าวของอิหร่านนับเป็นครั�งล่าสุดในรอบหลายครั�งที�ผ่านมาที�แจง้กับ IAEA ว่า อิหร่านวางแผนที�จะละเมิดขอ้ตกลง
นิวเคลียรต์่อไป หลงัจากที�เริ�มละเมิดขอ้ตกลงในปี 2562 เพื�อตอบโตต้่อการที�สหรฐัถอนตวัออกจากขอ้ตกลงนิวเคลียร ์และกลบัไปกาํหนดมาตรการควํ�า
บาตรกบัอิหรา่นอีกครั�ง 

 (-) มาร เ์ก็ตแคปยักษใ์หญ่เทคโนฯสหรัฐ 7 แห่งพ ุ่งรวม 3.4 ล้านล้านดอลล ์ในปี 63  บริษัทเทคโนโลยีของสหรฐัที�มีมูลค่าสูงสุด 7 แห่งซึ�งไดแ้ก่ 
แอปเปิล, ไมโครซอฟท,์ แอมะซอน, อลัฟาเบท, เฟซบุ๊ก, เทสลา และอินวเิดีย มีมลูค่าตามราคาตลาด (มารเ์กตแคป) พุ่งขึ �นรวมกนั 3.4 ลา้นลา้นดอลลาร์
ในปี 2563 โดยบริษัทดงักล่าวยังคงสามารถโชวค์วามแข็งแกร่งไดท้่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจที�เกิดขึ �นในวงกวา้ง  
สาํนกัข่าว CNBC รายงานว่า แอปเปิลมีมูลค่าตลาดเพิ�มขึ �นมากที�สุด โดยพุ่งขึ �นเกือบ 1 ลา้นลา้นดอลลาร ์เนื�องจากราคาหุน้พุ่งขึ �น 81% ขานรบัความ
เชื�อมั�นเกี�ยวกับยอดขาย iPhone, แอมะซอนมีมูลค่าตลาดเพิ�มขึ �น 7.10 แสนลา้นดอลลาร ์โดยไดแ้รงหนุนจากการขยายตวัของลูกคา้อี-คอมเมิรซ์และ
ธุรกิจคลาวด-์คอมพิวติ �ง, เทสลามีมลูค่าตลาดเพิ�มขึ �น 5.93 แสนลา้นดอลลารโ์ดยไดแ้รงหนนุจากยอดขายรถยนตไ์ฟฟ้าที�สูงเป็นประวตัิการณใ์นไตรมาส 
3/2563, ไมโครซอฟทมี์มลูค่าตลาดเพิ�มขึ �น 4.80 แสนลา้นดอลลารโ์ดยไดแ้รงหนนุจากการขยายตวัของผลิตภณัฑ ์Teams, อัลฟาเบทมีมูลค่าตลาดเพิ�ม 
2.68 แสนลา้นดอลลาร ์และเฟซบุ๊กมีมลูคา่ตลาดเพิ�ม 1.93 แสนลา้นดอลลาร ์โดยไดแ้รงหนนุจากการผกูขาดธุรกิจโฆษณาออนไลน ์   

 (-) จ ีนยังหวังสานสัมพันธก์ับสหรัฐ หนุนคลี�คลายความขัดแย้งผ่านการเจรจา  นายหวงั อี � รฐัมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน เผยจีนและสหรฐัยัง
สามารถเปิดฉากแห่งความหวงัในเรื�องความสมัพนัธร์ะดบัทวิภาคีไดใ้นปีใหม่นี � พรอ้มกบัสนบัสนนุใหส้หรฐัคลี�คลายความขดัแยง้ในดา้นต่าง ๆ ผ่านการ
เจรจา  นายหวงั อี � กล่าวผ่านบทสัมภาษณ์ที�ไดมี้การเผยแพร่บนเว็บไซตข์องกระทรวงว่า นโยบายที�มีต่อสหรฐัของเราจะยังคงความต่อเนื�องและมี
เสถียรภาพ เรายงัคงเตม็ใจที�จะพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งจีนและสหรฐัภายใตรู้ปแบบของการประสานงาน รว่มมือกนั และมีเสถียรภาพ   

 (-) ดอลลารแ์ข ็งค่าเทยีบสกุลเงนิหลัก ร ับข้อมูลเศรษฐกิจสดใส  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ �นเมื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกัๆ ในการซื �อขายที�ตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์เมื�อคืนนี� (31 ธ.ค.) แต่เมื�อเทียบตลอดทั�งปี 2563 ที�ผ่านมานั�น ดอลลารอ์่อนค่าลงกว่า 7%  การซื �อขายในตลาดเงินนิวยอรก์เมื�อคืนนี�
ไดร้บัปัจจัยหนุน โดยนักลงทุนขานรบัตวัเลขผูยื้�นขอสวสัดิการว่างงานซึ�งปรากฏว่าลดลงติดต่อกัน 2 สัปดาหแ์ลว้  ดชันีดอลลาร ์ซึ�งเป็นดชันีวดัความ
เคลื�อนไหวของดอลลารเ์มื�อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ�มขึ �น 0.33% แตะ 89.9700 เมื�อคืนนี�  ยูโรอ่อนค่าเมื�อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที�
ระดับ 1.2210 ดอลลาร ์จากระดับ 1.2290 ดอลลาร ์ขณะที�เงินปอนดแ์ข็งค่าขึ �นสู่ระดับ 1.3664 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3611 ดอลลาร ์ส่วนดอลลาร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึ �นแตะที�ระดบั 0.7705 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7677 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื�อเทียบกบัเงินเยน ที�ระดบั 103.27 
เยน จากระดบั 103.25 เยน และแข็งค่าเมื�อเทียบกบัฟรงักส์วสิ ที�ระดบั 0.8857 ฟรงัก ์จากระดบั 0.8820 ฟรงัก ์ขณะที�ดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่เมื�อเทียบกบั
ดอลลารแ์คนาดา ที�ระดับ 1.2737 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2763 ดอลลารแ์คนาดา  ดัชนีดอลลารร์่วงลง 7.2% ในปีนี� โดยมีเป้าหมายถัดไปที� 
89.277 และ 88.251 ซึ�งเป็นระดบัต ํ�าสดุในปี 2561 

 (-) ดาวโจน ส ์ปิ ดบ วก ท ํานิวไฮ ร ับ ข้อ มูล เศร ษฐกิจสดใส   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอรก์ปิดบวกเมื�อคืนนี� (31 ธ.ค.) แตะระดับสูงสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ขณะที�ดชันี S&P500 ปิดบวกทาํสถิติสูงสดุดว้ยเช่นกนั โดยนกัลงทนุขานรบัตวัเลขผูยื้�นขอสวสัดิการว่างงานซึ�งปรากฏว่าลดลงติดต่อกนั 2 
สปัดาหแ์ลว้  ดชันีเฉลี�ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดที� 30,606.48 จุด เพิ�มขึ �น 196.92 จดุ หรือ 0.65%, ดชันี S&P500 ปิดที� 3,756.07 จดุ เพิ�มขึ �น 24.03 จุด 
หรือ 0.64% และดชันี Nasdaq ปิดที� 12,888.28 จดุ เพิ�มขึ �น 18.28 จดุ หรือ 0.14% 
 

 
 

 

                         ที�มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9, Bisnews 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทรที์� 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   54.7 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.6 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.5 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.3 57.3 

 ทั�งวนั ทั�งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.3 56.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.1% 1.3% 

วนัองัคารที� 5 ม.ค 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการผลิต   56.6 57.5 

วนัพธุที� 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.7 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.4 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   49.9 49.9 

 20.15น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   75K 307K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   55.2 55.3 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์     

วนัพฤหสับดีที� 7 ม.ค 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์   - 787K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคการบรกิาร   54.5 55.9 

วนัศกุรที์� 8 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   69K 245K 

 
20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   6.8% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มาBisnewsและ foexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 31  ธันวาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


