
  

                      หากราคาไม่สามารถกลับขึ �นไปยืนเหนือโซน 1,860 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ แสดงเหน็ว่าแรงขายยังคงแขง็แกร่ง ในระหว่างวันให้
จับตาบริเวณแนวรับ 1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาย่อตัวไม่หลุดแนว
ดังกล่าว มีโอกาสเหน็การดีดตัวขึ �น แต่หากราคาหลุดโซนดังกล่าวจะเห็น
แรงขายออกมา โดยประเมนิแนวรับถัดไปที/ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

12 มกราคม 2564 

สรุป เจ้าหน้าที
ระดบัสงูของคณะบริหารสหรัฐระบวุา่ ปธน.ทรัมป์ และนายไมค์ เพนซ์ เหน็ชอบในการประชุมร่วมกนัว่า จะทํางานร่วมกนัสําหรับช่วงเวลาที
เหลือ 
ซึ
งส่งสญัญาณวา่ ปธน.ทรัมป์จะไม่ลาออก แม้ว่าเผชิญการถอดถอนจากสภาผู้แทนราษฎรซึ
งจะเริ
มกระบวนการถอดถอนในวนัพุธนี 4 นอกจากนี 4 นางบอนนี วตั
สนั โคลแมน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงักดัพรรคเดโมแครต ตดิเชื 4อไวรัสโควดิ-19 โดยเชื
อวา่เธอตดิเชื 4อในระหวา่งการถกูพาตวัไปยงัสถานที
ปลอดภยั พร้อมกบั 
สมาชิกสภาคองเกรสอีกหลายสิบคน ที
ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามยั ช่วงที
กลุ่มสนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารสภาคองเกรสเมื
อวนัพุธ
ที
แล้ว ประเดน็ดงักล่าวกระตุ้นแรงซื 4อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั แต่ราคาฟื4นตวัขึ 4นตอบรับประเด็นดงักล่าวไปแล้วระดบัหนึ
ง ทั 4งนี 4 แนะนํานกัลงทนุอาจ
หาจงัหวะขายทํากําไรเมื
อราคาขึ 4นไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านโซน 1,860 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ เพราะถ้าราคาไม่ผ่านแนวต้านอาจเกิดแรงขายทําให้ราคามีการย่อ
ตวัลงมาบริเวณแนวรับ 1,818 หรือ 1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ สําหรับนกัลงทนุที
รับความเสี
ยงได้น้อย แนะนําชะลอการลงทนุ เนื
องจากทิศทางของราคายงัคงผนั
ผวน 

ตารางที/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

12/01/2564 15:17 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,841.50 1,856.93 15.43 0.84 

Spot Silver ($) 24.88 25.34 0.46 1.85 

เงนิบาท (฿/$) 30.16 30.15 -0.01 -0.03 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,400 26,550 150.00 0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.66 56.02 0.36 0.65 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.52 90.41 -0.11 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2154  1.2155  0.0001  0.0100  

  ที/มา : Aspen 

ที/มา : Aspen 

 

 1,818  1,800  1,782 

 1,860  1,874  1,889 

 

 



 

 

• (+) ส.ส.เดโมแครตติดโควิด คาดติดเชื �อช่วงรวมกลุ่มหลบม็อบหนุนทรัมป์บุกสภา  นางบอนนี วตัสนั โคลแมน สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
สงักัดพรรคเดโมแครต วัย 75 ปี เปิดเผยว่า เธอมีผลตรวจเชื 4อไวรัสโควิด-19 เป็นบวก และเชื
อว่าเธอติดเชื 4อในระหว่างการถกูพาตวัไปยังสถานที

ปลอดภยัในช่วงที
กลุ่มผู้สนบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารสภาคองเกรสเมื
อวันพธุที
แล้ว  นางวตัสนั โคลแมน เป็นหนึ
งใน
สมาชิกสภาคองเกรสอีกหลายสิบคนที
ถกูพาตวัไปยงัสถานที
ปลอดภยัเมื
อกลุ่มสนบัสนนุปธน.ทรัมป์บกุเข้าไปก่อจลาจลในอาคารรัฐสภา และพบว่า
ในสถานที
แห่งนั 4น มีสมาชิกสภาคองเกรสจํานวนมากที
ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามยัตามข้อกําหนด  ทั 4งนี 4 นางวตัสนั โคลแมน ซึ
งกําลงัอยู่ในระหว่าง
กกัตวัที
บ้านได้ทวีตข้อความระบวุ่า "หลงัจากเหตกุารณ์จลาจลเมื
อวนัพธุที
แล้ว ซึ
งรวมถงึการที
ต้องเข้าไปหลบภยัร่วมกบับรรดาสมาชิกสภาผู้แทนฯ
ที
ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ดิฉันจึงตัดสินใจไปตรวจเชื 4อโควิด-19 ซึ
งผลออกมาเป็นบวก"  "ดิฉันมีไข้เล็กน้อย และจิตใจยังดีอยู่ และดิฉันยังคง
ทํางานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" นางวตัสนั โคลแมนกล่าว   

• (+) จนท.สหรัฐชี �โควิด-19 คร่าชีวิตประชาชน 1 คนทุกๆ 8 นาท ี  นางบาร์บารา เฟอร์เรอร์ ผู้อํานวยการด้านสาธารณสขุสหรัฐระบวุ่า โควิด-19 
ทําให้ประชาชนในเทศมณฑลลอสแองเจลิสเสียชีวิตทกุๆ 8 นาที โดยในเวลาเพียง 7 วนัที
ผ่านมาพื 4นที
ดงักล่าวรายงานผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 
1,500 คน ยอดผู้ ติดเชื 4อโควิด-19 ในเทศมณฑลลอสแองเจลิสเพิ
มขึ 4นเกือบ 900% นบัตั 4งแต่วนัที
 1 พ.ย.ก่อนฤดวูนัหยดุ ขณะนี 4พื 4นที
ดงักล่าวรายงาน
ผู้ ติดเชื 4อโควิด-19 ประมาณ 10 คนในทกุๆนาที และอย่างน้อย 10% ของผู้ ติดเชื 4อทั 4งหมดลงเอยด้วยการเข้าโรงพยาบาล เธอกล่าวว่า "ขณะนี 4เป็น
เวลาที
ต้องเก็บตวัอยู่บ้านมากที
สดุเท่าที
จะเป็นไปได้ ขณะนี 4เป็นเวลาในการหลีกเลี
ยงการติดต่อกบับคุคลอื
นที
ไม่ใช่คนในครอบครัวของคณุมากที
สดุ
เท่าที
จะเป็นไปได้"  

• (-) ดอลลาร์รักษาแรงบวกขณะแนวโน้มมาตรการกระตุ้นครั�งใหม่ดันบอนด์ยีลด์สหรัฐขึ �น ดอลลาร์รักษาแรงบวก 4 วนั เมื
อเทียบกบัสกลุเงิน
หลกัในวนันี 4 ในขณะที
แนวโน้มแผนกระตุ้นการคลงัครั 4งใหญ่ดนัผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐสงูขึ 4น นายโจ ไบเดน ว่าที
ปธน.สหรัฐจากพรรคเดโมแครต
ซึ
งจะเข้าดํารงตําแหน่งในวนัที
 20 ม.ค.ในขณะที
พรรคเดโมแครตสามารถควบคมุทั 4ง 2 สภาของสภาคองเกรส สญัญาว่าจะใช้จ่ายเยียวยาโควิด-19 
เพิ
มเติม “หลายล้านล้านดอลลาร์” ดชันีดอลลาร์ดีดตวัขึ 4นจากระดบัตํ
าสดุรอบเกือบ 3 ปีของเมื
อสปัดาห์ที
แล้ว ขณะที
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐ
อาย ุ10 ปีทะล ุ1% เป็นครั 4งแรกนบัตั 4งแต่เดือนมี.ค. และปรับขึ 4นสูงถึง 1.148% ในคืนที
ผ่านมา แรงหนุนจากผลตอบแทนพนัธบตัรที
ปรับขึ 4นจนถึง
ขณะนี 4มีอิทธิพลมากกว่าความวิตกที
ว่า การใช้จ่ายเพิ
มขึ 4นอาจกระตุ้นเงินเฟ้อเร็วขึ 4นซึ
งตามธรรมดาจะทําให้ดอลลาร์มีความน่าดงึดดูใจน้อยลง 

• (-) ตลาดเงนิเพิ/มคาดการณ์ขึ �นดอกเบี �ยสหรัฐภายในปี 2023 จากแนวโน้มมาตการกระตุ้น  เมื
อพิจารณาจากการซื 4อขายในตลาดเงินสหรัฐ 
นกัลงทนุเริ
มเพิ
มคาดการณ์สําหรับการปรับขึ 4นของอตัราดอกเบี 4ยสหรัฐภายในครึ
งหลงัของปี 2023 จากแนวโน้มการออกมาตรการกระตุ้นทางการ
คลงัเพิ
มเติมและเงินเฟ้อที
สงูขึ 4น เมื
อวานนี 4สญัญาฟิวเจอร์ Euro/dollar ที
ครบกําหนดในเดือนก.ย.ปี 2023 ปรับตวัรับการขึ 4นอตัราดอกเบี 4ยมากกว่า 
1 ครั 4งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เทียบกบัการปรับขึ 4นอัตราดอกเบี 4ยเพียง 1 ครั 4งเมื
อสัปดาห์ที
ผ่านมา "ขณะนี 4ตลาดคาดการณ์ถึงการปรับขึ 4น
อัตราดอกเบี 4ยภายในครึ
งหลังของปี 2023 แต่กรอบเวลายังอยู่อีกไกลและยังเปลี
ยนแปลงได้ โดยเฉพาะหากสหรัฐยังคงสูญเสียการจ้างงาน
เช่นเดียวกบัในเดือนธ.ค." คาดการณ์ที
เพิ
มขึ 4นถงึการคมุเข้มนโยบายการเงินของสหรัฐมีขึ 4นหลงัการฉีดวคัซนีโควิด-19 ในสหรัฐและหลงัจากที
นายโจ 
ไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั 4งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพ.ย. คาดการณ์ดงักล่าวได้รับแรงผลักดันมากขึ 4นในช่วงวันแรกๆของปี 
2021 ขณะที
คําสัญญาการออกมาตรการกระตุ้นการคลังมากขึ 4นหลังการเลือกตั 4งวุฒิสมาชิกในรัฐจอร์เจียเมื
อสัปดาห์ที
แล้วทําให้ผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรัฐทะยานขึ 4นแม้ข้อมลูเศรษฐกิจอ่อนแอ นายไบเดน ว่าที
ปธน.สหรัฐสญัญาว่าจะใช้จ่ายเพิ
มเติม “หลายล้านล้านดอลลาร์” 

• (-) CDC เผยชาวอเมริกัน 9 ล้านคนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคสหรัฐ (CDC) ระบวุ่า ชาวอเมริกนัเกือบ 9 
ล้านคนได้รับวคัซีนป้องกนัโควิด-19 โดสแรกนบัจนถึงเมื
อวานนี 4 ขณะที
รัฐต่างๆเร่งฉีดวคัซีน ซึ
งยงัไม่ส่งผลชะลอการระบาดของโรค CDC ระบวุ่า 
ประชาชน 8,987,322 คน ซึ
งรับวคัซนีโดสแรกจากทั 4งหมด 2 โดส คิดเป็นไม่ถึงหนึ
งในสามของวคัซีนทั 4งหมด 25 ล้านโดสที
รัฐบาลสหรัฐกระจายไป
ยงัรัฐต่างๆ เมื
อวานนี 4นายเกรทเชน วิทเมอร์ ผู้ ว่าการรัฐมิชิแกนพยายามขออนญุาตจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ในการซื 4อวคัซีน
โดยตรงที
ผลิตโดยบริษัท Pfizer Inc และหุ้นส่วน BioNTech SE ซึ
งได้รับการอนมุติัการใช้งานฉกุเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) จํานวน 
100,000 โดส    ที/มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทร์ที
 11 ม.ค. ทั 4งวนั ญี
ปุ่ น Bank Holiday : Coming-of-Age Day   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.2%** -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.4%** -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื
อมั
นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -2.7 

วนัองัคารที
 12 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   100.7 101.4 

 22.00น. สหรัฐฯ การสํารวจความเชื
อมั
นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)    6.65M 

วนัพธุที
 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.3% 2.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.2% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพื 4นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 4ามนัรายสปัดาห์     

วนัพฤหสับดีที
 14 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   783K 787K 

วนัศกุร์ที
 15 ม.ค. 00.30น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื 4นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 19.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.1% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้กําลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 
21.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเชื
อมั
นผู้บริโภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์    มาก  ปานกลาง    น้อย  ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที
มีการประกาศออกมา 

*ที
มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที
 08 มกราคม 2021 ซึ
งอาจมีการเปลี
ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


