
  

                      หากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,837 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจสร้างมุมมองว่าราคาทองคําพยายามทรงตัว
และกลับขึ +นไปทดสอบแนวต้าน 1,864-1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ0งหาก
สามารถยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ ประเมินว่าราคาจะดีดตัวขึ +นต่อ
เพื0อทดสอบโซน 1,889 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั+ง 

13 มกราคม 2564 

สรุป ความผนัผวนทางการเมืองสหรัฐเพิ�มสงูขึ �นเมื�อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดนิหน้าขบั ปธน.ทรัมป์ พ้นจากตําแหน่ง แต่เขาปฏิเสธที�จะยอมรับข้อกล่าวหา โดย
อ้างว่า กลุ่มผู้สนบัสนุนเหล่านี �ตดัสินใจบุกอาคารรัฐสภาเอง และเตือนว่า การถอดถอนเขาออกจากตําแหน่ง เป็นเรื�องที�อนัตรายสําหรับสหรัฐเพราะอาจสร้าง
ความไม่พอใจให้กบัชาวอเมริกนัจํานวนมาก ความเสี�ยงดงักล่าว กระตุ้นแรงซื �อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัเพิ�มเติม อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตา นายโจ 
ไบเดน ที�กําลังจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ จนสร้างความเชื�อมั�นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐใน
อนาคตได้ ปัจจยัดงักล่าวจะกระตุ้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐดีดตวัขึ �นจนหนนุดชันีดอลลาร์ปรับตวัขึ �น ซึ�งจะสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคําได้
เช่นกนั แนะนําลงทนุระยะสั �นจาการแกวง่ตวัในกรอบ โดยให้รอจงัหวะเข้าซื �อบริเวณแนวรับ 1,837-1,818 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดีนกัลงทนุควรตดัขาดทนุ
หากหลดุแนวรับ 1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหากราคาทองคําดีดตวัขึ �นแตไ่ม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,864-1,874 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นกัลงทนุที�มีทองคําใน
มืออาจขายออกมาเพื�อทํากําไร แตห่ากสามารถผ่านไปได้ให้รอไปขายบริเวณแนวต้านถดัไป 1,889 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที0 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

13/01/2564 16:21 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,854.40 1,851.54 -2.86 -0.15 

Spot Silver ($) 25.53 25.38 -0.15 -0.59 

เงนิบาท (฿/$) 30.04 30.02 -0.03 -0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,550 26,400 -150.00 -0.56 

นํ 7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.58 56.74 0.16 0.28 

นํ 7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.04 90.13 0.09 0.10 

เงนิยโูร (€/$) 1.2202  1.2188  -0.0014  -0.1100  

  ที0มา : Aspen 

ที0มา : Aspen 

 

 1,837  1,818  1,800 

 1,874  1,889  1,906 

 

 



 

 

• (+) ดอลลาร์อ่อนแอขณะบอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง   ดอลลาร์อ่อนแอในวนันี � ขณะที�การปรับตวัลงของผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐลดแรงผลกัดนัจากการ
ดีดตวัขึ �นของดอลลาร์เมื�อไม่นานมานี � และนกัลงทนุเริ�มคาดการณ์อีกครั �งอย่างระมดัระวงัว่า ดอลลาร์อาจจะเริ�มการร่วงลงอีกครั �ง ผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลงกว่า 0.06% จากระดบัสูงสุดรอบ 10 เดือนของเมื�อวานนี � และการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวทําให้การปรับตวัขึ �น 3 วนัของดอลลาร์
สิ �นสดุลง เมื�อเทียบกบัยโูร ดอลลาร์ร่วงลงรายวนัรุนแรงที�สดุในรอบกวา่ 1 เดือน และดอลลาร์ร่วงลงมากกวา่ 1% เมื�อเทียบกบัปอนด์ซึ�งได้แรงหนนุเช่นกนั
จากการที�ผู้วา่การธนาคารกลางองักฤษปฏิเสธแนวโน้มอตัราดอกเบี �ยตดิลบ  

• (-) "PIMCO"คาดเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื+นตัวสู่ระดับก่อนโควิด-19 ระบาดแต่เตือนความเสี0ยงการเมือง,ศก. บริษัท PIMCO ซึ�งเป็นยกัษ์ใหญ่ตรา
สารหนี �คาดวา่ เศรษฐกิจสหรัฐจะหวนคืนสู่ระดบัก่อนโรคระบาดในปีนี � แตเ่ตือนเกี�ยวกบัความเสี�ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจที�อาจบั�นทอนการฟื�นตวั ซึ�ง
รวมถึงการยกเลิกการกระตุ้นทางการคลังเร็วกว่าที�คาด ในรายงานแนวโน้มปี 2021 ที�เผยแพร่เมื�อวานนี � PIMCO ซึ�งจัดการสินทรัพย์กว่า 2 ล้านล้าน
ดอลลาร์คาดการณ์วา่ กิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐจะแตะระดบัสงูสดุช่วงก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยในครึ�งหลงัของปีนี � ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จี
ดีพี) ทั�วโลกจะเตบิโตที�อตัราเร็วที�สดุในรอบ 1 ทศวรรษโดยได้แรงหนนุจากการเปิดตวัวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ทั�วโลก  แต่การถอนการกระตุ้นทางการคลงั
สหรัฐ, การลดหนี �สินของบริษัทจีน และความระมดัระวงัอย่างตอ่เนื�องในด้านการใช้จ่าย,การลงทนุและการจ้างงานในสหรัฐ อาจขดัขวางการฟื�นตวัที�คาด
ไว้ โดยอาจจะกระทบนกัลงทนุที�ปรับตวัรับการฟื�นตวัแล้ว 

• (-)  ยุโรปส่อแววเผชิญเศรษฐกิจถดถอยซํ +าซ้อนขณะล็อกดาวน์ยืดเยื +อ  เศรษฐกิจยโูรโซนมีแนวโน้มหดตวัอีกครั �งในช่วงต้นปีนี � ขณะที�การทะยานขึ �น
ของการระบาดของโควิด-19 ฉุดให้ภูมิภาคดงักล่าวเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยซํ �าซ้อน นกัวิเคราะห์ของธนาคารต่างๆ ซึ�งรวมถึง JPMorgan Chase 
&Co. และ UBS Group AG ปรับลดคาดการณ์จากการปิดเมืองรอบใหม่ ซึ�งในบางพื �นที�เข้มงวดกว่าที�เคยเป็นมา และจากแนวโน้มที�ว่าไวรัสกลายพนัธุ์ที�
ระบาดในองักฤษจะแพร่กระจายในลกัษณะเดียวกนัทั�วภูมิภาคยุโรป เมื�อรวมกบัความล่าช้าในการฉีดวคัซีนไปจนถึงภาวะติดขดัทางการค้าจากเบร็กซิท 
ปัจจยัเหล่านี �มีแนวโน้มที�จะทําให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ลดลงเป็นไตรมาสที� 2 ติดต่อกนั นั�นจะสะท้อนถึงช่วงขาลงในช่วงต้นปี 2020 
แม้วา่รุนแรงน้อยกวา่ และจะเพิ�มแรงกดดนัตอ่รัฐบาลที�มีหนี �สินและธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ�งมีกําหนดจดัประชุมเพื�อกําหนดนโยบายสปัดาห์หน้าใน
การจดัหาการสนบัสนนุทางการเงินเพิ�มขึ �น 

• (-) สหรัฐยกเลิกส่งทูตเยือนไต้หวัน ขณะเร่งถ่ายโอนอํานาจก่อนไบเดนรับตําแหน่ง  โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐได้
ยกเลิกแผนการส่งนางเคลลี คราฟต์ เอกอคัรทตูสหรัฐประจําสหประชาชาติ (UN) เดินทางไปเยือนไต้หวนั รวมถึงแผนการเดินทางอื�นๆ ของกระทรวงใน
สัปดาห์นี �  กระทรวงต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าจะยกเลิก "แผนการเดินทางทั �งหมดสําหรับสัปดาห์นี �" ขณะที�กําลังมีการถ่ายโอนอํานาจให้กับ
คณะทํางานของนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรัฐ ก่อนเขาเข้ารับตําแหน่งในวนัที� 20 ม.ค.นี �  แถลงการณ์ระบุว่า แผนการเดินทางเยือนยุโรปครั �ง
ตอ่ไปของนายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีตา่งประเทศสหรัฐ จะได้รับผลกระทบด้วย  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า การเดินทางเยือนไต้หวนัครั �งนี �อาจถือเป็น
ครั �งแรกของเอกอคัรทตูสหรัฐประจํา UN นบัตั �งแต่ไต้หวนัสูญเสียที�นั�งใน UN เมื�อปี 2514 หลงัจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN  ใน
แผนการเดนิทางเยือนไต้หวนัเป็นเวลา 3 วนันั �น นางคราฟต์มีกําหนดการเข้าพบประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวนั  การประกาศแผนการเดินทางเยือน
ไต้หวนัของสหรัฐนั �นได้สร้างความไม่พอใจให้แก่จีน ซึ�งมองวา่ไต้หวนัเป็นเพียงมณฑลหนึ�งที�รอการรวมชาตกิบัจีนอีกครั �ง   

• (+/-) สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านมติเรียกร้องให้"ไมค์ เพนซ์"ปลด"ทรัมป์"  สภาผู้ แทนราษฎรสหรัฐลงมติเพื�อเรียกร้องให้นายไมค์ เพนซ์ รอง
ประธานาธิบดีใช้บทบญัญตัแิก้ไขที� 25 ของรัฐธรรมนญูเพื�อถอดถอนประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ของสหรัฐจากตําแหน่ง ซึ�งส่วนใหญ่เป็นการดําเนินการ
เชิงสญัลกัษณ์ที�นําไปสู่การลงมตใินวนัพธุตามเวลาท้องถิ�นเพื�อถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นครั �งที� 2 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติที�ไม่มีผลผูกพนั ซึ�ง
ผ่านด้วยคะแนน 223 ตอ่ 205 เสียง แม้เมื�อหลายชั�วโมงก่อนหน้านั �น นายเพนซ์กล่าวต่อนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า เขาจะไม่ปฏิบตัิ
ตามเพราะเขาไม่เชื�อวา่ "การดําเนินการดงักล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของเราหรือสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูของเรา"  แต่ด้วยบรรยากาศที�คกุรุ่น
หลงัม็อบฝ่ายสนบัสนนุปธน.ทรัมป์บกุอาคารรัฐสภาเมื�อสปัดาห์ที�ผ่านมา พรรคเดโมแครตใช้เรื�องนี �เป็นกลยทุธ์ครั �งสดุท้ายก่อนเดนิหน้าด้วยการลงมติถอด
ถอนครั �งประวตัศิาสตร์ในเวลาเพียง 8 วนัก่อนที�ปธน.ทรัมป์จะลงจากตําแหน่งและนายโจ ไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนตอ่ไป  

    ที0มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทร์ที� 11 ม.ค. ทั �งวนั 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.   95.9** 101.4 

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

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ ตําแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 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 �นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ �ามนัรายสปัดาห์     

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

 19.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์   783K 787K 

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

 19.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพื �นฐานเดือนธ.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 

 
 

 


