
  

                      ราคาทองคํายังไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,930-1,933 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดย

ประเมินแนวรับบริเวณที-  1,904 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถยืน

เหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็จะเหน็การดีดตัวขึ 1นระยะสั 1นอีกครั1ง 

07 มกราคม 2564 

สรุป สภาคองเกรสประกาศรับรองชยัชนะในการเลือกตั �งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าของวนัพฤหสับดีตาม
เวลาสหรัฐ  เพียงไม่กี+ชั+วโมงหลงัจากที+กลุ่มผู้สนบัสนุนประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ ได้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภา  ขณะที+พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะในการ
เลือกตั �งสมาชิกวุฒิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย จนครองอํานาจเบ็ดเสร็จ ทั �งใน วุฒิสภา และ สภาผู้แทนราษฎร จนสร้างแรงกดดนัต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ราคา
ทองคําฟื�นตวัขึ �นในระดบัจํากดั เนื+องจากประเดน็ดงักล่าว กระตุ้นการลงทนุในสินทรัพย์เสี+ยงไปพร้อมๆกนั ทั �งนี � ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ �นกว่า 200 จุด ,ดชันี
นิกเกอิ ตลาดหุ้นญี+ปุ่ นแตะระดบัสงูสดุในรอบ 30 ปี ขณะที+ดชันีหุ้นบลชิูพจีนพุ่งขึ �นแตะระดบัสูงสุดครั �งใหม่รอบ 13 ปี และ ดชันี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ทะล ุ
3,000 จุด แตะระดบัสูงสุดประวตัิการณ์ครั �งใหม่ การเปิดรับความเสี+ยงในการลงทนุ กระตุ้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ �น จนหนุนดอลลาร์
สหรัฐซึ+งส่งผลให้ราคาทองคําปรับตวัขึ �นในระดบัจํากัด เบื �องต้นประเมินว่าราคาทองคําอาจมีแรงขายทํากําไรออกมาอีกครั �ง หากไม่สามารถผ่านแนวต้านที+ 
1,930-1,933 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ อย่างไรก็ตาม หากราคามีการปรับย่อลงมาไม่หลุดแนวรับไว้ที+ 1,904 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยงัคงสามารถเข้าซื �อเพื+อทํากําไร
ระยะสั �นได้ 
 
ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

7/01/2564 15:32 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,918.30 1,920.75 2.45 0.13 

Spot Silver ($) 27.28 27.15 -0.13 -0.48 

เงนิบาท (฿/$) 29.92 29.94 0.02 0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,650 27,250 -400.00 -1.45 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.30 54.43 0.13 0.24 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 89.41 89.64 0.23 0.25 

เงนิยโูร (€/$) 1.2323  1.2307  -0.0016  -0.1300  

  ที-มา : Aspen 

ที-มา : Aspen 

 

 1,904  1,889  1,873 

 1,933  1,950  1,966 

 

 



 

 

•  (+) มีผู้เสียชีวิต 4 รายจากเหตุรุนแรงหลังม็อบหนุนทรัมป์บุกสภาสหรัฐ  เจ้าหน้าที+ตํารวจกรุงวอชิงตนัเปิดเผยว่า ขณะนี �มีผู้ เสียชีวิตแล้ว 4 ราย
หลงัจากกลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ได้ก่อเหตอุกุอาจด้วยการบกุเข้าไปในอาคารรัฐสภาของสหรัฐเพื+อขดัขวางการประกาศรับรองชยัชนะ
ของนายโจ ไบเดนในการเลือกตั �งประธานาธิบดี  โรเบิร์ต คอนตี ผู้บญัชาการตํารวจของกรุงวอชิงตนัเปิดเผยว่า ผู้ เสียชีวิตจากเหตุจลาจลครั �งนี �รวมถึง
ผู้หญิง 1 คนที+ถกูตํารวจยิงในอาคารรัฐสภา ส่วนอีก 3 คนเสียชีวติด้วยเหตฉุกุเฉินทางการแพทย์  เจ้าหน้าที+ตํารวจระบุว่า ผู้หญิงที+ถูกยิงเสียชีวิตในอาคาร
รัฐสภานั �นเป็นหนึ+งในกลุ่มผู้ประท้วงที+พังประตูบุกเข้าไปในห้องที+มีการปิดกั �น และได้ถูกยิงโดยเจ้าหน้าที+ตํารวจที+ประจําการอยู่ในห้องดงักล่าว  เหตุ
จลาจลที+เหนือความคาดหมายในครั �งนี �เกิดขึ �นในช่วงเวลาที+สภาคองเกรสได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างวุฒิสภาและสภาผู้ แทนราษฎร เพื+อนับผล
คะแนนการเลือกตั �งประธานาธิบดีจากคณะผู้ เลือกตั �ง โดยรองปธน.ไมค์ เพนซ์ ในฐานะประธานวฒุิสภาโดยตําแหน่ง เป็นประธานการประชุมดงักล่าว 
และจะเป็นผู้ประกาศผลการนบัคะแนนอย่างเป็นทางการ โดยผู้ ที+ได้รับคะแนนเสียงจากคณะผู้ เลือกตั �งไม่น้อยกว่า 270 เสียง จากทั �งหมด 538 เสียง จะ
เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ก่อนที+จะเข้าทําพิธีสาบานตนในวนัที+ 20 ม.ค.นี � 

• (+) CDC ชี 1อาการแพ้รุนแรงต่อวัคซีนโควดิ-19 สูงกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 10 เท่าแต่ยังพบได้น้อย  การศกึษาใหม่จากศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค
สหรัฐ (CDC) พบวา่ ผู้ ที+ได้รับวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เกิดอาการแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) ซึ+งเป็นปฏิกิริยาแพ้รุนแรงและอนัตรายถึงชีวิตที+เกิดขึ �นน้อย 
หลงัรับวคัซีน ในอตัราสงูกวา่วคัซีนป้องกนัไข้หวดัใหญ่ 10 เทา่  อย่างไรก็ตาม แพทย์หญิงแนนซี เมสสนัเนียร์ ผู้ อํานวยการศนูย์ภูมิคุ้มกนัและโรคทางเดิน
หายใจแหง่ชาตขิอง CDC ระบุว่า ภาวะดงักล่าวยงัพบได้น้อย และยาจากบริษัท Pfizer และ Moderna ยงัคงปลอดภยัสําหรับการใช้ต่อสาธารณชน เธอ
กล่าวว่า "แน่นอนว่า เราทกุคนหวงัว่าวคัซีนใดๆจะมีผลข้างเคียงเชิงลบ 0% แต่แม้แต่การเกิดอาการแพ้ 11 คนต่อวคัซีนล้านโดสที+ฉีด นั+นคือวคัซีนที+มี
ปลอดภยัสงู" 

• (+) ยอดผู้ติดโควิด-19 ในสหรัฐทะลุ 21 ล้านคนขณะอัตราการรักษาตัวในรพ.สูงเป็นประวัติการณ์   เมื+อวานนี �ชาวอเมริกนัเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วยโรคโควิด-19 มากกว่าช่วงเวลาใดๆนบัตั �งแต่โรคระบาดเริ+มต้นขึ �น ขณะที+ยอดผู้ติดเชื �อสะสมของสหรัฐทะลุ 21 ล้านคน, ยอดผู้ เสียชีวิต
ทะยานขึ �นในหลายพื �นที+ของประเทศ และความพยายามในการฉีดวคัซีนครั �งประวตัิศาสตร์ดําเนินไปอย่างล่าช้า  ยอดผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วยโรคโควิด-19 แตะ130,834 คนเมื+อคํ+าวนัองัคาร ขณะที+ยอดผู้ เสียชีวิต 3,684 คนเป็นตวัเลขผู้ เสียชีวิตรายวนัสูงเป็นอนัดบั 2  ยอดที+น่าวิตกดงักล่าว
หมายความว่า ในสหรัฐมีผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทกุๆ 24 วินาทีเมื+อวนัองัคาร ซึ+งในขณะที+ยอดผู้ เสียชีวิตสะสมทะลุ 357,000 คน ประชาชน 1 คน จาก
ทกุๆ 914 คนในสหรัฐเสียชีวติจากโควดิ-19 นบัตั �งแตก่ารระบาดของโควดิ-19 เริ+มขึ �น 

• (-) ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งกว่า 170 จุด ขานรับเดโมแครตได้ครองสภาคองเกรส  ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ �นกว่า 170 จุด ขานรับพรรคเดโมแครต
ได้รับชัยชนะในการเลือกตั �งสมาชิกวุฒิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย ซึ+งจะปูทางให้คณะบริหารของนายโจ ไบเดน ว่าที+ประธานาธิบดีสหรัฐ สามารถออก
มาตรการตา่งๆได้ตามแผนที+วางไว้ ซึ+งรวมถงึมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื+อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19  ณ เวลา 13.16 น.ตามเวลาไทย
ในวนันี � ดชันีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ �น 172 จุด หรือ 0.56% แตะที+ 30,892 จุด  สื+อสหรัฐรายงานว่า นายราฟาเอล วอร์นอค และนายโจน ออสซอฟฟ์จาก
พรรคเดโมแครต ได้รับชยัชนะในการเลือกตั �งสมาชิกวฒุิสภารอบสองในรัฐจอร์เจีย ส่งผลให้พรรคเดโมแครตสามารถครองอํานาจเบ็ดเสร็จทั �งในทําเนียบ
ขาว วฒุสิภา และสภาผู้แทนราษฎร ซึ+งจะช่วยให้คณะบริหารของนายโจ ไบเดน วา่ที+ประธานาธิบดีสหรัฐ สามารถออกมาตรการต่างๆได้ตามแผนที+วางไว้ 
ซึ+งรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่เพื+อเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19  ทั �งนี � นายวอร์นอคและนายออสซอฟฟ์ สามารถเอาชนะนางเคลลี 
ลอฟเฟลอร์ และนายเดวดิ เพอร์ดวิ จากพรรครีพบัลิกนั ซึ+งเดมิดํารงตําแหน่งสมาชิกวฒุสิภาในรัฐจอร์เจีย 

• (-) IMF ชี 1สหรัฐ,ญี- ปุ่นมีแนวโน้มฟื1นตัวในครึ-งหลังของปี 2021   เมื+อวานนี �นางกีตา โกปินาธ หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของกองทนุการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ระบุว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจที+อนมุตัิในสหรัฐและญี+ปุ่ นในช่วงสิ �นปีที+ผ่านมา จะช่วยหนนุการฟื�นตวัในเศรษฐกิจประเทศดงักล่าวในครึ+ง
หลงัของปี 2021  เธอกล่าวว่า การฟื�นตวัของสหรัฐและญี+ปุ่ นอาจทําให้มีการปรับเพิ+มคาดการณ์เศรษฐกิจในบางประเทศ แต่เธอระบุว่า การฟื�นตวัใน
ประเทศที+กําลังพัฒนาบางแห่งอาจล่าช้าถึงปี 2022 จากการมีวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที+พร้อมใช้งานในปริมาณจํากัด  เธอยํ �าความเห็นก่อนหน้านี �ว่า 
เศรษฐกิจโลกเริ+มปี 2021 ในสถานะที+แข็งแกร่งกวา่ที+คาดการณ์เอาไว้เมื+อปีที+ผ่านมาจากการปรับตวัที+แข็งแกร่งกว่าที+คาดไว้ในไตรมาส 3 และ 4 แต่เสริม
วา่ แนวโน้มเกิดความไม่ชดัเจนจากปัจจยัตา่งๆ เช่น การระบาดของโควดิ-19 ที+พุ่งขึ �นและโครงการฉีดวคัซีนทั+วโลก 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

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.   47.0** 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   46.4** 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   49.4** 49.9 

 20.15น. สหรัฐฯ  ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   -123K** 307K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   54.8** 55.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสั+งซื �อภาคโรงงาน   1.0%** 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์    -8.0M** -2.8M 

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 

 
 

 

 


