
  

                      หากแนวรับแรกโซน 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ยังรับ

เอาไว้ได้ มองว่าราคาทองคําพยายามทรงตัวและจะขึ &นไปทดสอบแนว

ต้าน 1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะเดียวกันถ้ายืนเหนือแนวรับแรก

ไม่ได้ ประเมินว่าอาจย่อลงมาถงึโซน 1,921 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

06 มกราคม 2564 

สรุป นกัลงทนุจบัตาการเลือกตั �งสมาชิกวฒุิสภาสหรัฐรอบสองในรัฐจอร์เจีย ซึ!งอยู่ระหว่างการนบัคะแนน ทั �งนี � นายราฟาเอล วอร์นอค ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโม
แครต มีคะแนนนําจนมีแนวโน้มชนะ นางเคลลี ลอฟเฟลอร์ จากพรรครีพบัลิกนั ทางด้าน นายโจน ออสซอฟฟ์ ผู้ ท้าชิงจากพรรคเดโมแครต ยงัคงมีคะแนนสูสีกบั 
นายเดวดิ เพอร์ดวิ จากพรรครีพบัลิกนั ซึ!งล่าสดุ การนบัคะแนนจะยตุลิงชั!วคราว หลงัจากมีการนบัคะแนนไปแล้วประมาณ 98% โดยคาดว่าจะสามารถรู้ผลการ
นบัคะแนนอย่างเป็นทางการภายในเที!ยงคืนวนัพุธนี �ตามเวลาไทย ทั �งนี � หากพรรคเดโมแครต ครองเสียงข้างมากในวฒุิสภาครั �งนี �ได้ จะทําให้มีอํานาจเบ็ดเสร็จ
ทั �ง วฒุสิภาและสภาผู้แทนราษฎร จนเอื �อต่อการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐภายใต้รัฐบาลของนายโจ ไบเดน แนวโน้มดงักล่าวสร้างแรงกดดนัต่อ
สกุลเงินดอลลาร์ จนกระตุ้นแรงซื �อทองคํา อย่างไรก็ตาม ผลการนับคะแนนอาจสร้างความผัวผวนต่อราคาทองคํา ดังนั �นควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง 
เนื!องจากราคาทองคําตอบรับในเชิงบวกต่อประเด็นดงักล่าวไปแล้วระดบัหนึ!ง เบื �องต้นวายแอลจีประเมินแนวรับที!บริเวณ 1,934 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคา
ทองคําสามารถยืนเหนือโซนดงักล่าวได้มีโอกาสที!ราคาจะขึ �นทดสอบแนวต้าน 1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนได้มีโอกาสอ่อนตวัลงทดสอบแนว
รับสําคญับริเวณ 1,921 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
ตารางที3 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

6/01/2564 15:44 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,949.60 1,954.20 4.60 0.24 

Spot Silver ($) 27.50 27.62 0.12 0.44 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.88 -0.05 -0.15 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,550 27,600 50.00 0.18 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 53.60 53.72 0.12 0.22 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 89.49 89.37 -0.12 -0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.2294  1.2329  0.0035  0.2800  

  ที3มา : Aspen 

ที3มา : Aspen 

 

 1,934  1,921  1,907 

 1,966  1,979  1,993 

 

 



 

 

• (+) ซีเอ็นเอ็น-เอพีคาดพรรคเดโมแครตคว้าชัยเลือกตั &งส.ว.รัฐจอร์เจีย  สื!อต่างประเทศหลายสํานัก ซึ!งรวมถึงซีเอ็นเอ็นและเอพีต่างก็

คาดการณ์ว่า นายราฟาเอล วอร์นอค และนายโจน ออสซอฟฟ์ จากพรรคเดโมแครต จะได้รับชยัชนะในการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารัฐจอร์เจีย แม้

คะแนนของนายวอร์นอคและนายออสซอฟฟ์ จะนํานางเคลลี ลอฟเฟลอร์และนายเดวิด เพอร์ดิวจากพรรครีพบัลิกนัอยู่ไม่มากนกัก็ตาม  ทั �งนี � แม้การ

เลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภาครั �งที!สองของรัฐจอร์เจียได้เสร็จสิ �นลงแล้ว แต่ทางการรัฐจอร์เจียได้ประกาศยติุการนบัคะแนนไว้ชั!วคราว และจะเริ!มทําการ

นบัคะแนนในช่วงเช้าวนัพธุตามเวลาสหรัฐ โดยคาดว่า ประชาชนจะสามารถรู้ผลการนบัคะแนนได้ภายในช่วงเที!ยงของวนัพธุนี �ตามเวลาสหรัฐ หรือ

ตรงกบัเที!ยงคืนวนันี �ตามเวลาไทย  การเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภาในรัฐจอร์เจียครั �งนี �ถือเป็นเกมการเมืองที!มีเดิมพนัสงูสําหรับพรรคเดโมแครตและรีพบั

ลิกนั โดยจะตัดสินว่าพรรคใดสามารถครองเสียงข้างมากในวฒิุสภา โดยหากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั �ง ก็จะทําให้ทางพรรคสามารถครอง

อํานาจเบด็เสร็จทั �งในทําเนียบขาว วฒิุสภา และสภาผู้แทนราษฎร และเอื �อต่อการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐภายใต้รัฐบาลของนายไบ

เดน หลงัจากที!ถกูขดัขวางในสมยัของปธน.ทรัมป์   

• (+) ตํารวจฮ่องกงบุกจับนักเคลื3อนไหวฝ่ายค้านกว่า 50 คน อ้างละเมิดกม.ความมั3 นคง  สื!อฮ่องกงรายงานว่า นักเคลื!อนไหวเพื!อ

ประชาธิปไตยและสมาชิกพรรคฝ่ายค้านในฮ่องกงได้ถูกจับกุมตัวกว่า 50 รายในวันนี � ฐานละเมิดกฎหมายความมั!นคงที!บัญญัติโดยจีน ซึ!งดู

เหมือนว่าจะเป็นการกวาดล้างครั �งใหญ่ที!สดุภายใต้กฎหมายฉบบัดงักล่าว  รายงานระบวุ่า ในช่วงเช้านี � ตํารวจฝ่ายความมั!นคงแห่งชาติของฮ่องกง

ได้เข้าจบักมุอดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้านอย่าง อลัวิน หยาง, เจมส์ โท, แอนดรูว์ วาน และลมั ชคุ-ติง รวมถงึ เบนนี ไต นกัวิชาการและนกัเคลื!อนไหวที!

มีชื!อเสียง โดยมีความผิดในข้อกล่าวหาโค่นล้มอํานาจรัฐ  ข้อกล่าวหาดงักล่าวมีความเกี!ยวข้องกบัการจดัการเลือกตั �งขั �นต้นอย่างไม่เป็นทางการ ซึ!ง

มีผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั �งกว่า 600,000 รายในเดือนก.ค. ที!ผ่านมา เพื!อเลือกตวัแทนผู้สมคัรลงแข่งขนัในการเลือกตั �งสมาชิกสภานิติบญัญัติในเดือนก.ย. 

แม้ว่าในภายหลงัได้ถกูเลื!อนออกไปก็ตาม  สื!อท้องถิ!นของฮ่องกง รวมถึงสถานีโทรทศัน์ท้องถิ!น Now TV และ TVB รายงานว่า เจ้าหน้าที!ตํารวจได้

เข้าปฎิบติัการจบักมุนกัเคลื!อนไหวทางการเมืองและสมาชิกพรรคฝ่ายค้านประมาณ 50 ราย โดยโฆษกตํารวจยงัไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นกรณี

ดงักล่าว 

• (+) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงกว่า 100 จุด กังวลผลเลือกตั &งส.ว.รัฐจอร์เจียไม่แน่นอน  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 100 จดุ เนื!องจากนกั

ลงทนุวิตกกงัวลเกี!ยวกบัความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย หลงัจากทางการรัฐจอร์เจียได้ประกาศยติุการนบั

คะแนนชั!วคราว และจะเริ!มการนบัคะแนนใหม่ในช่วงเช้าวนัพธุตามเวลาสหรัฐ  ณ เวลา 14.23 น.ตามเวลาไทยในวนันี � ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลง 

102 จุด หรือ 0.34% แตะที! 30,387 จุด  นายแบรด ราฟเฟนสเปอร์เกอร์ เลขาธิการผู้ ว่าการรัฐจอร์เจียเปิดเผยกบัสํานักข่าวซีเอ็นเอ็นว่า การนับ

คะแนนผลการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารอบสองในรัฐจอร์เจียจะยติุลงชั!วคราว และจะเริ!มมีการนบัคะแนนในช่วงเช้าวนัพธุตามเวลาสหรัฐ โดยคาด

ว่า ประชาชนจะสามารถรู้ผลการนบัคะแนนได้ภายในช่วงเที!ยงของวนัพธุนี �ตามเวลาสหรัฐ หรือตรงกบัเที!ยงคืนวนันี �ตามเวลาไทย  คณะกรรมการ

การเลือกตั �งในรัฐจอร์เจียกําหนดให้มีการเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภารอบสอง หลังจากที!ไม่มีผู้สมคัรรายใดได้เสียงข้างมากในการเลือกตั �งในวนัที! 3 

พ.ย. 2563 โดยขณะนี �การเลือกตั �งสมาชิกวฒิุสภาได้เสร็จสิ �นลงแล้ว   

• (+/-) บติคอยน์พุ่งทะลุ 35,000 ดอลลาร์เป็นครั&งแรกวันนี & ชี &ดีมานด์เงินคริปโตร้อนแรง  บิตคอยน์พุ่งขึ �นทะลแุนว 35,000 ดอลลาร์เป็นครั �ง

แรกในการซื �อขายที!ตลาดเอเชียวนันี � โดย ณ เวลา 13.50 น. บติคอยน์พุ่งขึ �น 1,252 ดอลลาร์ หรือ 3.71% แตะที!ระดบั 35,041 ดอลลาร์ หลงัจากที!

พุ่งทํานิวไฮที!ระดบั 35,879 ดอลลาร์  บติคอยน์ยงัคงอยู่ในทิศทางขาขึ �น โดยนบัตั �งแต่กลางเดือนมี.ค. 2563 บติคอยน์ทะยานขึ �นไปแล้วกว่า 800%   

ที3มา : 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  60.7** 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 

 
 

 

 


