
  

                      ถ้าราคายังสามารถทรงตัวอยู่บนโซน 1,921 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ ทําให้ยังมีลุ้นในการทดสอบแนวต้าน 1,945 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์(ระดับสูงสุดวานนี )) แต่หากว่าราคาขยับขึ )นยืนเหนือโซนดังกล่าว
ได้  มีแนวโน้มที/ราคาจะปรับตัวขึ )น ทดสอบบริเวณแนวต้านถัดไปโซน 
1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

05 มกราคม 2564 

สรุป นายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ยงัคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในศกึเลือกตั &งประธานาธิบดีสหรัฐ โดยได้เรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบญัญัติในสงักดั
พรรครีพบัลิกนัคดัค้านผลคะแนนจากคณะผู้ เลือกตั &ง ขณะที/กลุ่มผู้สนบัสนนุเขาวางแผนที/จะก่อการประท้วงในวนัองัคารและวนัพุธนี & เนื/องจากพวกเขาเชื/อว่า
นายไบเดนโกงการเลือกตั &ง ทั &งนี & กรุงวอชิงตนั ดีซี ได้ระดมทหารจากหน่วยกองกําลงัพิทกัษ์ชาติ (National Guard) เข้าประจําการในทกุพื &นที/ของรัฐ นอกจากนี & 
รัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ประกาศพบไวรัสโควดิ-19 ชนิดกลายพนัธุ์หลงัจากที/พบไวรัสกลายพนัธุ์ดงักล่าว ในรัฐโคโลราโด ซึ/งจํานวนผู้ติดเชื &อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐที/
เพิ/มขึ &นอย่างต่อเนื/อง จนผู้ เชี/ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐเตือนว่า จํานวนผู้ ป่วยที/ยงัคงเพิ/มขึ &นต่อเนื/อง จะทําให้ระบบสาธารณสุขของสหรัฐตกอยู่ในภาวะ
วิกฤต ความเสี/ยงดงักล่าว หนุนราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ในระยะสั &นราคาทองคําแกว่งตวัทรงตวัในระดบัสูง หลังจากราคาปรับตวัขึ &นมาแล้ว 
แนะนําหากราคาย่อตวัลงมาบริเวณแนวรับ 1,921-1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ใช้เป็นจุดที/เข้าซื &อเก็งกําไรอีกครั &ง อย่างไรก็ตาม หากไม่อยากแบกรับความเสี/ยง 
แนะนําหาจังหวะขายทํากําไรเมื/อราคาขึ &นมาทดสอบแนวต้านที/ 1,945 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าราคาผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที/แนวต้านถัดไป 1,966 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากไม่ผ่านนกัลงทนุอาจต้องระวงัแรงขายที/เพิ/มขึ &น 
 
ตารางที/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

5/01/2564 15:48 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,942.30 1,941.13 -1.17 -0.06 

Spot Silver ($) 27.20 27.30 0.10 0.37 

เงนิบาท (฿/$) 29.90 29.96 0.06 0.20 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,300 27,500 200.00 0.73 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 51.09 50.82 -0.27 -0.53 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 89.91 89.73 -0.17 -0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.2250  1.2268  0.0018  0.1500  

  ที/มา : Aspen 

ที/มา : Aspen 

 

 1,921  1,907  1,889 

 1,945  1,966  1,989 

 

 



 

 

• (+) ทรัมป์ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ เล็งควํ/าคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั )ง  นายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ยงัคงไม่ยอมรับความพ่าย
แพ้ในศึกเลือกตั &งประธานาธิบดีสหรัฐ โดยได้เรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบญัญัติในสังกัดพรรครีพับลิกันคัดค้านผลคะแนนจากคณะผู้ เลือกตั &ง 
(Electoral College) ในการประชมุของสภาคองเกรสวนัพรุ่งนี & ซึ/งเป็นการประชมุเพื/อยืนยนัผลคะแนนดงักล่าวอย่างเป็นทางการ  คณะผู้ เลือกตั &งได้
จดัการประชมุในแต่ละรัฐเพื/อหย่อนบตัรเลือกตั &งประธานาธิบดี โดยนายไบเดนได้คะแนนเสียงจากคณะผู้ เลือกตั &ง 306 เสียง ซึ/งมากเกินพอสําหรับ
จํานวนที/ต้องการ 270 เสียงในการคว้าชยัชนะในการเลือกตั &ง ขณะที/ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ได้เพียง 232 เสียง  อย่างไรก็ดี นายโดนลัด์ ทรัมป์ 
ไม่ยอมรับคะแนนจากคณะผู้ เลือกตั &งที/เลือกนายไบเดน โดยเขายืนยนัว่าตวัเองเป็นผู้ชนะ และชนะอย่างขาดลอย  สภาคองเกรสสหรัฐจะจดัการ
ประชมุร่วมวฒิุสภาและสภาผู้แทนราษฎรในวนัพรุ่งนี & เพื/อนบัผลคะแนนการเลือกตั &งประธานาธิบดีจากคณะผู้ เลือกตั &ง โดยรองประธานาธิบดีไมค์ 
เพนซ์ ในฐานะประธานวฒิุสภาโดยตําแหน่ง จะเป็นประธานการประชมุดงักล่าว และจะเป็นผู้ประกาศผลการนบัคะแนนอย่างเป็นทางการ โดยผู้ ที/
ได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้ เลือกตั &งไม่น้อยกว่า 270 เสียง จากทั &งหมด 538 เสียง จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ก่อนที/จะเข้าทําพิธีสาบานตน
ในวนัที/ 20 ม.ค.  ทั &งนี & ปธน.ทรัมป์ ได้พดูแสดงความหวงัว่า นายไมค์ เพนซ์ จะต่อสู้ทวงคืนความยติุธรรมให้ตน ขณะที/นายไมค์ เพนซ์ กล่าวว่า "ผม
ขอให้สญัญากบัคณุว่า วนัพธุนี & เราจะมีวนัของเราในสภาคองเกรส" 

• (+) ผู้ เชี/ยวชาญเตือนระบบสาธารณสุขสหรัฐอาจล่มสลาย เหตุยอดป่วยโควิดพุ่งไม่หยุด  ผู้ เชี/ยวชาญด้านการแพทย์ของสหรัฐเตือนว่า 
จํานวนผู้ ป่วยที/ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื &อโควิด-19 ที/ยงัคงเพิ/มขึ &นต่อเนื/อง จะทําให้ระบบสาธารณสุขของสหรัฐตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤต  "ระบบสาธารสขุมีความเสี/ยงที/จะล่มสลาย หากเรามีผู้ ป่วยพุ่งขึ &นอย่างรวดเร็วอีกครั &ง" นายแพทย์แบรด สเปลล์เบิร์ก หวัหน้าเจ้าหน้าที/
การแพทย์ของศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลยัเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียแห่งลอสแองเจลิสเคาน์ตี &เปิดเผยในรายงานซึ/งเผยแพร่โดยซีเอ็นเอ็น  สํานกัข่าวซิน
หัวรายงานว่า รายงานของซีเอ็นเอ็นยังระบุด้วยว่า โรงพยาบาลในสหรัฐขาดแคลนบุคลากรมาเป็นเวลาหลายเดือน และการรวมตัวกันในช่วง
เทศกาลวนัหยดุที/ผ่านมาจะทําให้มีผู้ ติดเชื &อโควิด-19 ที/ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ/มมากขึ &น   จากรายงานพบว่า สหรัฐมีผู้ ป่วยโควิด-19 
ที/ยงัคงอยู่ระหว่างการพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลมากกว่า 100,000 รายติดต่อกนัมาเป็นเวลา 32 วนัแล้ว และในวนัพฤหสับดีที/ผ่านมา มีผู้ เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคโควิด-19 มากเป็นประวติัการณ์ถงึ 125,379 ราย   

• (-) “Moderna”เพิ/มคาดการณ์การผลิตวัคซีนโควิด-19 ปี 2021 สู่อย่างน้อย 600 ล้านโดส เมื/อวานนี &บริษัท Moderna Inc เปิดเผยว่า ทาง
บริษัทจะผลิตวคัซนีป้องกนัโควิด-19 อย่างน้อย 600 ล้านโดสในปี 2021 เพิ/มขึ &น 100 ล้านโดสจากคาดการณ์ก่อนหน้านี & ขณะที/สหรัฐยงัคงฉีดวคัซีน
อย่างต่อเนื/อง ทางบริษัทจะดําเนินการเพื/อลงทุนและจัดจ้างพนักงาน เพื/อส่งมอบวัคซีนมากถึง 1 พันล้านโดสในปีนี & ซึ/งเป็นระดับสูงสุดของ
คาดการณ์การผลิต Moderna เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี &ทางบริษัทได้จดัหาวัคซีนประมาณ 18 ล้านโดสให้กับรัฐบาลสหรัฐ อันเป็นส่วนหนึ/งของ
ข้อตกลงจดัหาวคัซนี 200 ล้านโดส นอกจากนี & ทางบริษัทยงัลงนามข้อตกลงกบัรัฐบาลแคนาดาสําหรับการจดัหาวคัซนี 40 ล้านโดส 

• (-) อียูจะตัดสินใจเรื/องอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ของ“Moderna”ในวันพุธเป็นอย่างเร็วที/สุด หน่วยงานควบคมุกฎระเบียบยาของสหภาพยโุรป 
(EU) เปิดเผยว่า การตดัสินใจเกี/ยวกบัความปลอดภยัและประสิทธิภาพของวคัซนีโควิด-19 ของ Moderna Inc. จะมีขึ &นในวนัพธุเป็นอย่างเร็วที/สดุ มี
คาดการณ์ก่อนหน้านี &ว่า จะมีการตดัสินใจในการประชมุเมื/อวานนี & แต่โฆษกของสํานกังานยายโุรปกล่าวว่า ยงัไม่มีการสรุปการหารือ และการหารือ
จะดําเนินต่อไปในวนัพธุตามเวลาท้องถิ/น  การอนมุติัดงักล่าวจะทําให้ EU มีวคัซีนที/ได้รับการอนมุติัชนิดที/ 2 หลงัจากที/วคัซีนจาก Pfizer Inc.และ 
BioNTech SE ได้รับไฟเขียวในเดือนธ.ค. 

• (+/-) "เจพมีอร์แกน" คาดราคาบติคอยน์มีแนวโน้มพุ่งแตะ 146,000 ดอลลาร์  เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โคคาดการณ์ว่า ในระยะยาวราคาบิต
คอยน์มีแนวโน้มทะยานขึ &นแตะระดบั 146,000 ดอลลาร์ โดยปัจจยัที/ทําให้บิตคอยน์มีแนวโน้มแข็งแกร่งนั &นมาจากการที/นกัลงทนุเริ/มกระจายการ
ลงทนุด้วยการเข้าซื &อบติคอยน์ นอกเหนือไปจากการซื &อทองคําในช่วงที/ผ่านมา  นิโคลสั ปานิเกอร์โซโกล นกัวิเคราะห์ของเจพีมอร์แกนกล่าวว่า "นกั
ลงทนุจํานวนมากเริ/มชะลอการซื &อทองคํา และหนัมาซื &อบติคอยน์ซึ/งเป็นสกลุเงินทางเลือก จงึทําให้บติคอยน์มีแนวโน้มในระยะยาวที/แข็งแกร่งมาก"   
 

ที/มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั)งก่อน 

วนัจนัทร์ที/ 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

 ทั &งวนั ทั &งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 56.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ข้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนธ.ค.   0.9%** 1.3% 

วนัองัคารที/ 5 ม.ค 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการผลิต   56.6 57.5 

วนัพธุที/ 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   47.7 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   47.4 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   49.9 49.9 

 20.15น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   75K 307K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   55.2 55.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั/งซื &อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ &ามนัรายสปัดาห์      

วนัพฤหสับดีที/ 7 ม.ค 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั &งแรกรายสปัดาห์   - 787K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื &อ (PMI) ภาคการบริการ   54.5 55.9 

วนัศกุร์ที/ 8 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลี/ยตอ่ชั/วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   69K 245K 

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

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์   มาก    ปานกลาง    น้อย     ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที/มีการประกาศออกมา 
*ที/มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที/ 31  ธันวาคม 2020 ซึ/งอาจมีการเปลี/ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


