
  

                      ระหว่างวันหากราคาไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,856 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ราคาอาจอ่อนตัวลงทดสอบแนวรับโซน 1,818 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนได้อย่างแข็งแกร่ง จะเห็นแรงซื 'อเก็งกําไร
กลับเข้ามาอีกครั'ง โดยหากราคาไม่สามารถยืนได้ ราคามีโอกาสปรับตัว
ลงทดสอบบริเวณแนวรับสําคัญโซน 1,805-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

19 มกราคม 2564 

สรุป หนงัสือพิมพ์วอชิงตนัโพสต์ รายงานว่า FBI ระบุเตือนในรายงานข่าวกรองว่า กลุ่มหวัรุนแรงขวาจดัที%สนบัสนนุ ปธน.ทรัมป์ ได้หารือเกี%ยวกบัการโจมตีพิธี
สาบานตนรับตําแหน่งของ นายโจ ไบเดน วา่ที%ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในวนัพธุที% 20 ม.ค. ขณะที%รัฐบาลสหรัฐได้สั%งยกระดบัการรักษาความปลอดภยัแบบที%
ไม่เคยเกิดขึ 4นมาก่อน บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา รวมถึงการปิดล้อมรั 4วลวดหนามและกําหนดเขตรักษาความปลอดภยัขนาดใหญ่ที%ไม่อนญุาตให้ประชาชน
เข้า ความเสี%ยงดงักล่าวกระตุ้นแรงซื 4อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั ทั 4งนี 4 ราคาทองคําพยายามทดสอบแนวต้าน หากไม่สามารถผ่านได้ อาจเกิดแรงขายทํา
กําไรออกมาอีกครั 4ง แนะนําเปิดสถานะขายเพื%อลงทนุระยะสั 4น หากราคาไม่ผ่านแนวต้านโซน 1,856 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากผ่านได้) และรอซื 4อคืนเมื%อ
ราคาย่อตวัลง โดยแนะนําให้ทยอยเข้าซื 4อคืนบริเวณแนวรับ 1,818 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคายืนไม่ได้ อาจชะลอการเข้าซื 4อคืนไปที%แนวรับถดัไปโซน 1,805-
1,800 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที4 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

19/01/2564 15:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,836.99 1,842.65 5.66 0.31 

Spot Silver ($) 24.94 25.21 0.27 1.08 

เงนิบาท (฿/$) 30.12 30.05 -0.07 -0.23 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,150 26,250 100.00 0.38 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 54.75 55.23 0.48 0.88 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.78 90.61 -0.17 -0.19 

เงนิยโูร (€/$) 1.2080  1.2112  0.0032  0.2600  

  ที4มา : Aspen 

ที4มา : Aspen 

 

 1,818  1,800  1,782 

 1,856  1,877  1,896 

 

 



 

 

• (+) เซี4ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 29.84 จุด วิตกโควิดระบาดรอบใหม่ในจีน  ดชันีเซี%ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบในวนันี 4 เนื%องจากนกัลงทนุวิตก
กงัวลเกี%ยวกบัการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโรคโควดิ-19 ในประเทศจีน ขณะที%หุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มวสัดรุ่วงลงหนกัสุดในวนันี 4  สํานกัข่าวซินหวั
รายงานวา่ ดชันีเซี%ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที% 3,566.38 จดุ ลดลง 29.84 จดุ หรือ -0.83%   

• (+)  IMF ชี 'มีความไม่แน่นอนสูงในแนวโน้มเศรษฐกิจโลกขณะมุ่งช่วยเหลือปท.ที4มีภาระหนี 'สินสูง  เมื%อวานนี 4นางคริสทาลลีนา จอร์จีวา 
ผู้ อํานวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่า IMF ต้องการทุนทรัพย์มากขึ 4นเพื%อช่วยกลุ่มประเทศที%มีภาระหนี 4สินอย่างหนัก โดยระบุถึง
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที%ไม่แน่นอนและความแตกต่างที%เพิ%มมากขึ 4นระหว่างประเทศที%รํ%ารวยและยากจน นางจอร์จีวา ผู้ อํานวยการ IMF ซึ%งสนบัสนนุการ
จดัสรรสิทธิพิเศษถอนเงิน (SDR) ซึ%งเป็นทนุสํารองระหวา่งประเทศรูปแบบหนึ%งที% IMF ใช้ กล่าวว่า การดําเนินการดงักล่าวในขณะนี 4จะทําให้มีเงินทนุมาก
ขึ 4นเพื%อใช้จัดการกับทั 4งวิกฤตการณ์สุขภาพและเศรษฐกิจและเร่งการเปลี%ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นมิตรต่อสิ%งแวดล้อม ภายใต้การบริหารของ
ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ สหรัฐซึ%งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที%สุดของ IMF คดัค้านการสรร SDR ใหม่ดงักล่าว ซึ%งเป็นการดําเนินการคล้ายกบัที%ธนาคาร
กลางต้องพิมพ์เงิน เนื%องจากนั%นจะจดัหาทนุทรัพย์มากขึ 4นแก่ประเทศรํ%ารวย เนื%องจากการจดัสรรจะแบง่ตามสดัส่วนของการถือหุ้น 

• (+)  คณะกรรมการอิสระของ WHO ตาํหนิการรับมือโควิด-19 ระบาดทั4วโลก   คณะกรรมการอิสระที%จดัตั 4งโดยองค์การอนามยัโลก (WHO) ตําหนิ
การดําเนินการที%ผิดพลาดในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ทั%วโลก  คณะกรรมการดงักล่าวซึ%งนําโดยอดีตนายกรัฐมนตรีเฮเลน คลาร์กของ
นิวซีแลนด์และอดีตประธานาธิบดีเอลเลน จอห์นสนั เซอร์ลีฟของไลบีเรีย ระบุในรายงานเฉพาะกาลที%ออกเมื%อวานนี 4ว่า องค์ประกอบสําคญัของระบบ
เตือนภยัการระบาดทั%วโลก "ล่าช้า, ยุ่งยาก และไม่เดด็ขาด"  รายงานชี 4วา่ WHO มีอํานาจในการทํางานน้อยเกินไป และระบุว่า ทางการจีนควรใช้มาตรการ
ด้านสาธารณสุขเด็ดขาดมากกว่านี 4ในเดือนม.ค.ปีที%ผ่านมา รายงานระบุว่า สถาบนัระหว่างประเทศ, ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ เผชิญความ
ยากลําบากในการตอบสนองที%จําเป็น และการไม่เสมอภาคทั 4งภายในและระหว่างประเทศเลวร้ายลงขณะที%ผู้ ที%มีความเสี%ยงและผู้ ที%ถูกพิจารณาว่าไม่
สําคญัไม่สามารถเข้าถงึระบบการดแูลสขุภาพ คณะกรรมการชดุนี 4แนะนําวา่ โรคระบาดเป็นปัจจยักระตุ้นสําหรับการเปลี%ยนแปลงเชิงพื 4นฐานและระบบใน
การเตรียมพร้อมสําหรับเหตกุารณ์ในอนาคต คณะกรรมการจะนําเสนอรายงานขั 4นสดุท้ายตอ่ที%ประชมุองค์การอนามยัโลกในเดือนพ.ค. 

• (-)  ธ.กลางเยอรมันเตือนเศรษฐกิจปท.เสี4ยงทรุดตัวหนักหากขยายมาตรการคุมโควิด-19   เมื%อวานนี 4ธนาคารกลางเยอรมนั (Bundesbank) ระบุ
วา่ เศรษฐกิจเยอรมนัจะสามารถทรงตวัอยู่ได้ แตอ่าจเผชิญ "ภาวะเสื%อมถอยอย่างหนกั" หากขยายการควบคมุโควิด-19 อีกครั 4ง  เยอรมนีออกมาตรการที%
เข้มงวดมากขึ 4น เช่น การปิดโรงเรียนและร้านค้าบางแหง่ เพื%อควบคมุการเคลื%อนย้ายและการรวมกลุ่มของประชาชนนบัตั 4งแต่ฤดใูบไม้ร่วง ขณะที%เยอรมนี
ตอ่สู้กบัการระบาดระลอก 2 ของโควดิ-19  นายกรัฐมนตรีองัเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี ต้องการ "การดําเนินการอย่างรวดเร็วอย่างยิ%ง" เพื%อรับมือกบัการ
แพร่กระจายของโควดิ-19 กลายพนัธุ์ และได้ผลกัดนัการประชมุกบัผู้ นําระดบัภมูิภาคในสปัดาห์นี 4เพื%อหารือเรื%องมาตรการจํากดัที%เข้มงวดขึ 4น 

• (-) รัฐนิวยอร์กขอซื 'อวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์โดยตรง หลังได้รับไม่พอฉีดให้ประชาชน  นายแอนดรูว์ ควัโม ผู้ ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ติดต่อกบันพ.
อลัเบิร์ต เบอร์ลา ประธานเจ้าหน้าที%บริหารของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ เพื%อขอซื 4อวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยตรงจากบริษัท หลังจากโครงการฉีดวคัซีน
เป็นไปอย่างล่าช้า  นายควัโมระบุในจดหมายถึงไฟเซอร์ว่า บริษัทควรขายวคัซีนให้รัฐนิวยอร์กโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานส่วนกลาง เนื%องจากไฟ
เซอร์ไม่ได้ทําข้อตกลงในโครงการ Operation Warp Speed เหมือนอย่างโมเดอร์นา   

• (+/-) ไบเดนเตรียมเสนอชื4ออดีตผู้บริหารโกลด์แมนแซคส์เป็นประธานก.ล.ต.สหรัฐ  นายโจ ไบเดน ว่าที%ประธานาธิบดีสหรัฐ เปิดเผยว่า ตนจะ
เสนอชื%อนายแกรี เจนสเลอร์ อดีตผู้ กํากบัดแูลทางการเงินและผู้บริหารโกลด์แมน แซคส์ เป็นประธานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ของสหรัฐ (SEC)  สํานกัข่าวซินหวัรายงานว่า นายเจนสเลอร์ ปัจจุบนัเป็นศาสตราจารย์ที% MIT Sloan School of Management โดยเขาเคยเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการซื 4อขายสญัญาล่วงหน้าสินค้าโภคภณัฑ์ (CFTC) เมื%อปี 2552-2557 และถูกมองว่าเป็นผู้ กํากบัดแูลที%มีความเข้มงวด  นอกจากนี 4 นายไบ
เดนยงัเตรียมเสนอชื%อโรหิต โจปรา สมาชิกคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) ซึ%งมีส่วนช่วยสร้างสํานกังานคุ้มครองด้านการเงินของ
ผู้บริโภคสหรัฐ (CFPB) หลงัวกิฤตกิารเงินปี 2551 ให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการคนตอ่ไปของ CFPB ด้วย    
 

ที4มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั'งก่อน 

วนัจนัทร์ที% 18 ม.ค. 09.00 น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020  
 

6.5%** 4.9% 

 09.00 น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวร   2.9%** 2.6% 

 09.00 น. จีน ดชันีผลผลิตภาคอตุสาหกรรม   7.3%** 7.0% 

 ทั 4งวนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารที% 19 ม.ค. 17.00 น. เยอรมนี ดชันีความเชื%อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   54.1 54.4 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีความเชื%อมนัทางเศรษฐกิจจาก ZEW   55.1 55.0 

วนัพธุที% 20 ม.ค. 14.00 น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2% 0.2% 

 17.00 น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   -0.3% -0.3% 

 22.00 น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดที%อยู่อาศยั โดย NAHB   86 86 

วนัพฤหสับดีที% 21 ม.ค. ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ President-Elect Biden Speaks   - - 

 ไม่ระบ ุ ญี%ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี 4ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 19.45 น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี 4ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)   0.00% 0.00% 

 20.30 น. ยโุรป แถลงการณ์ประธาน ECB : นางคริสตนิ ลาการ์ด   - - 

 20.30 น. สหรัฐฯ ผลสํารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   12.2 11.1 

 20.30 น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห์   832K 965K 

 20.30 น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.60M 1.64M 

 20.30 น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเริ%มสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.56M 1.55M 

วนัศกุร์ที% 22 ม.ค. 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 4องต้น   57.3 58.3 

 15.30 น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการบริการเบื 4องต้น   45.1 47.0 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 4องต้น   54.6 55.2 

 16.00 น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการบริการเบื 4องต้น   45.0 46.4 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 4องต้น   53.1 57.5 

 16.30 น. องักฤษ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการบริการเบื 4องต้น   45.5 49.4 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการผลิตเบื 4องต้น   56.6 57.1 

 21.45 น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื 4อ (PMI) ภาคการบริการเบื 4องต้น   53.7 54.8 

 22.00 น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.   6.55M 6.69M 

 
23.00 น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 4ามนัรายสปัดาห์  

 

 -3.2M 

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

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

 
 

 


