
  

                      ระหว่างวันราคาทิ �งตัวลงแรง แม้ว่าจะมีแรงซื �อให้ราคา
ฟื�นตัวขึ �นได้บ้างหากยังไม่สามารถรักษาระดับเหนือบริเวณแนวต้าน 
1,900-1,904 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาอาจย่อตัวลงสู่แนวรับโซน 1,877-
1,873 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากยืนไม่ได้ ราคาทองคําน่าจะมีโอกาสอ่อน
ตัวลงเพื5อทดสอบแนวรับถัดไปโซน 1,860 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

08 มกราคม 2564 

สรุป การศกึษาจาก Pfizer และ นกัวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลยัการแพทย์ University of Texas Medical Branch บ่งชี 3ว่าวคัซีนของบริษัท Pfizer Inc และ 
BioNTech มีประสิทธิภาพในการป้องกนัโควิด-19 กลายพนัธ์ุทีEสามารถแพร่เชื 3อได้ในระดบัสูง ซึEงค้นพบในองักฤษและแอฟริกาใต้ ทั 3งนี 3 รัฐบาลกลางสหรัฐ, 
รัฐบาลระดบัรัฐและเจ้าหน้าทีEท้องถิEนพยายามเร่งการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ข้อมลูดงักล่าวเพิEมความหวงัวา่ จะสามารถควบคมุการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ทีEระบาดรุนแรงมากขึ 3นจนสร้างแรงกดดนัตอ่ราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั นอกจากนี 3 ราคาทองคําหลุดโซน 1,904 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (กรอบราคาใน
ทศิทางขาขึ 3น)ส่งผลให้เกิดแรงขายทางเทคนิค จนราคาทิ 3งตวัลงแรงกวา่ 20 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ทดสอบโซน 1,877 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนําสําหรับการลงทนุใน
ช่วงเวลานี 3ต้องเน้นไปทีEการเก็งกําไรระยะสั 3นจากการแกวง่ตวั โดยเปิดสถานะขายเมืEอราคาดีดตวัขึ 3นไปบริเวณแนวต้าน 1,900-1,904 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากรับ
ความเสีEยงได้ไม่มากอาจทยอยเข้าซื 3อคืนเพืEอทํากําไรบางส่วนเมืEอราคาย่อตวัลงสู่แนวรับโซน 1,877-1,873 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที5 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

8/01/2564 16:04 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,913.50 1,891.19 -22.31 -1.17 

Spot Silver ($) 27.10 26.50 -0.60 -2.21 

เงนิบาท (฿/$) 30.06 30.07 0.01 0.02 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 27,250 26,950 -300.00 -1.10 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.38 54.97 0.59 1.08 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 89.82 90.02 0.20 0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.2264  1.2223  -0.0041  -0.3300  

  ที5มา : Aspen 

ที5มา : Aspen 

 

 1,873  1,860  1,847 

 1,904  1,918  1,933 

 

 



 

 

• (+) "ปอมเปโอ" เดือด หลังฮ่องกงจับนักเคลื5อนไหว-เล็งส่งทูตเยือนไต้หวันไม่แคร์จีน  นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า 
สหรัฐอาจควํEาบาตรผู้ ทีEมีส่วนเกีEยวข้องกบัการจบักุมนกัเคลืEอนไหวฝ่ายค้านกว่า 50 คนในฮ่องกง และจะส่งเอกอคัรทตูสหรัฐประจําสหประชาชาติ (UN) 
เดนิทางไปเยือนไต้หวนั ซึEงเป็นความเคลืEอนไหวทีEอาจสร้างความไม่พอใจครั 3งใหม่ให้กบัจีน  นายปอมเปโอระบุว่า เขารู้สึกไม่พอใจกบัการจบักุมพลเมือง
ชาวอเมริกนัในการกวาดล้างของฮ่องกงเมืEอวนัพธุทีEผ่านมา พร้อมระบวุา่ "สหรัฐจะไม่ยอมให้มีการกกัขงัหรือคกุคามพลเมืองสหรัฐโดยพลการ"   

• (+) ทูตสหรัฐประจํา UN เตรียมเยือนไต้หวัน; จีนชี � "เล่นกับไฟ"    เมืEอวนัพฤหสับดี  นางเคลลีย์ คราฟต์ เอกอคัรราชทูตรสหรัฐประจําองค์การ
สหประชาชาติ (UN) ระบุว่าจะเดินทางเยือนไต้หวนัในวนัทีE 13-15 ม.ค.เพืEอประชุมกับเจ้าหน้าทีEระดบัสูงของไต้หวนั ทําให้จีนออกมาเตือนว่าพวกเขา
กําลังเล่นกบัไฟ กรุงปักกิEง ซึEงอ้างกรรมสิทธิaในไต้หวนั ไม่พอใจทีEคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐยกระดบัการสนบัสนนุไต้หวนั 
รวมถึง การเดินทางเยือนกรุงไทเปของเจ้าหน้าทีEระดบัสูงของสหรัฐ  ซึEงบัEนทอนความสมัพนัธ์จีน-สหรัฐเพิEมเติม  เครืEองบินขบัไล่จีนบินประชิดไต้หวนัใน
เดือนส.ค.และก.ย.ในช่วงการเดนิทาง 2 ครั 3งทีEผ่านมาของนายอะเล็กซ์ อาซาร์ รัฐมนตรีสาธารณสขุสหรัฐและนายคีธ แครช ปลดักระทรวงการต่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ, พลงังานและสิEงแวดล้อมสหรัฐ 

• (-) ดอลลาร์ปรับขึ �นท่ามกลางบอนด์ยีลด์ดีดตัว  ดอลลาร์ปรับขึ 3นมากทีEสดุในรอบกว่า 2 เดือนเมืEอเทียบกบัสกุลเงินสําคญัในวนันี 3 เนืEองจากการดีดตวั
ของผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐ ทําให้นกัลงทนุผ่อนคลายการคาดการณ์อนัอ่อนแอต่อดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐฟื3นตวัจากระดบัตํEาสุดในรอบ
เกือบ 3 ปี ขณะทีE เทรดเดอร์ขายยูโรทํากําไรเป็นพิเศษ หลังดัชนีดอลลาร์ร่วงเกือบ 7% ในปี 2020 และมากถึง 0.9% ในช่วงปีใหม่ท่ามกลางการ
คาดการณ์ถึงการกระตุ้นทางการคลงัของสหรัฐ พรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั 3งวุฒิสภาในสปัดาห์นี 3 ทําให้นายโจ ไบเดน ว่าทีEประธานาธิบดี
สหรัฐมีโอกาสในการผลกัดนัมาตรการกระตุ้นเพิEมเตมิ ซึEงนกัวเิคราะห์ระบวุา่จะเป็นปัจจยัลบตอ่พนัธบตัรรัฐบาลและดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลอายุ 10 ของสหรัฐทะลุ 1% ในวนัพุธเป็นครั 3งแรกนบัตั 3งแต่เดือนมี.ค. นายบาร์ท วาคาบายาชิ ผู้จดัการสาขากรุงโตเกียวของบริษัท State Street 
Bank and Trust ระบุว่า "เกิดการช้อนซื 3อดอลลาร์ การเทขายพนัธบตัรเป็นปัจจยั"  ขณะนี 3นกัลงทนุรอคอยรายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐใน
วนันี 3ตามเวลาท้องถิEน เพืEอหาสญัญาณวา่จําเป็นต้องมีการออกมาตรการกระตุ้นเพิEมเตมิอย่างมากเพืEอรักษาการฟื3นตวัทางเศรษฐกิจหรือไม่ ดชันีดอลลาร์
เปลีEยนแปลงเล็กน้อยทีE  89.859 ในรอบการซื 3อขายเอเชีย หลังร่วงสู่ระดับตํEาสุดในรอบเกือบ 3 ปีทีE 89.206 ในวันพุธ ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ 3นกว่าครึEง
เปอร์เซน็ต์ในวนัพฤหสับดี แตย่งัมีแนวโน้มลดลงเมืEอเทียบรายสปัดาห์  

• (-) ฮั5 งเส็งปิดพุ่ง 329.70 จุด ตามทศิทางดาวโจนส์  ดชันีฮัEงเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดวนันี 3ปรับตวัขึ 3น ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ทีEปิดพุ่งทํานิวไฮเมืEอคืนนี 3 
หลงัจากสภาคองเกรสสหรัฐประกาศรับรองชยัชนะของนายโจ ไบเดนอย่างเป็นทางการในการเลือกตั 3งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึEงจะช่วยให้คณะบริหารของ
พรรคเดโมแครตสามารถผลักดนัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้อย่างราบรืEน  ดัชนีฮัEงเส็งปิดวันนี 3ทีE 27,878.22 จุด เพิEมขึ 3น 329.70 จุด หรือ 
+1.20% 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ขานรับข้อมูลเศรษฐกิจ-แนวโน้มผลประกอบการแกร่ง  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกในวนันี 3 โดยได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นเย
อมนีทีEพุ่งขึ 3นสงูเป็นประวตักิารณ์หลงัการเปิดเผยข้อมลูเศรษฐกิจทีEดีเกินคาด และการทีEบริษัทผลิตชิปเปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการทีEแข็งแกร่ง  ดชันี 
Stoxx Europe 600 เปิดตลาดวนันี 3ทีEระดบั 410.02 จุด เพิEมขึ 3น 1.53 จุด หรือ +0.37%  ดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรัEงเศสเปิดวนันี 3ทีE 5,711.58 จุด เพิEมขึ 3น 
41.73 จุด หรือ +0.74% และดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันเปิดตลาดทีE 14,106.60 จุด เพิEมขึ 3น 138.36 จุด หรือ +0.99%  ความหวงัเกีEยวกับการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิEมขึ 3นของสหรัฐได้ช่วยหนนุหุ้นทีEอ่อนไหวตอ่ภาวะเศรษฐกิจ อาท ิกลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มนํ 3ามนัและก๊าซ และกลุ่มธนาคาร 

• (-) ECB คาดจีดีพียูโรโซนหดตัวใน Q4/63 เหตุล็อกดาวน์รอบใหม่กระทบเศรษฐกิจ  ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยข้อมูลคาดการณ์
เศรษฐกิจในอนาคตและผลสํารวจเมืEอเร็วๆ นี 3 บ่งชี 3ว่า ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุ่มประเทศยูโรโซนในช่วงไตรมาส 4/2563 นั 3น มี
แนวโน้มลดลง  รายงานเศรษฐกิจของ ECB ซึEงเผยแพร่วานนี 3ระบุว่า ดชันีบ่งชี 3ทีEมีความถีEสูงและผลสํารวจล่าสุดนั 3นแสดงถึงการลดลงของ GDP ในไตร
มาส 4 ปี 2563  ECB ยงัระบถุงึแนวโน้มเศรษฐกิจทีEถดถอยลงอย่างชดัเจนของประเทศในกลุ่มยโูรโซน ซึEงสะท้อนผ่านดชันีบ่งชี 3ทีEมีความถีEสูงเมืEอไม่กีEเดือน
ทีEผ่านมา รวมถงึดชันีความเข้มงวดของมาตรการควบคมุโรค (composite stringency index)  นอกจากนี 3 ดชันีผลสํารวจยงัระบุถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทีEหดตวัลงอีกครั 3ง ซึEงจะกระทบตอ่ภาคบริการเป็นกลุ่มแรก  อย่างไรก็ดี ECB กล่าววา่ GDP ในไตรมาส 4/2563 จะลดลงน้อยกว่าทีEมีการคาดการณ์ไว้เมืEอ
ช่วงไตรมาส 2/2563   ที5มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ทีE 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.5** 57.3 

 ทั 3งวนั ทั 3งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.1** 56.5 

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

วนัองัคารทีE 5 ม.ค 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการผลิต   60.7** 57.5 

วนัพธุทีE 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   47.0** 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   46.4** 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   49.4** 49.9 

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

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคบริการเดือนม.ค.   54.8** 55.3 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัEงซื 3อภาคโรงงาน   1.0%** 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 3ามนัรายสปัดาห์    -8.0M** -2.8M 

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

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 3งแรกรายสปัดาห์   787K** 787K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 3อ (PMI) ภาคการบริการ   57.2** 55.9 

วนัศกุร์ทีE 8 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉลีEยตอ่ชัEวโมง   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, ** เป็นตวัเลขจริงทีEมีการประกาศออกมา 
*ทีEมา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัทีE 31  ธันวาคม 2020 ซึEงอาจมีการเปลีEยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


