
  

                      ประเมินแนวรับไว้ที�  1,845-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หากสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ จะเห็นการดีดตัวกลับของ
ราคาไปยังแนวต้านที� 1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคํา
ยังไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้านได้ อาจทําให้ราคาเกิดการอ่อนตัว
ลงอีกครั1ง 

25 มกราคม 2564 

สรุป การประชมุสหประชาชาตวิา่ด้วยการค้าและการพฒันา (UNCTAD) เปิดเผยว่า จีนมียอด FDI ในปี 2020 สูงที/สุดในโลก โดยอยู่ที/ 1.63 แสนล้านดอลลาร์ 
สงูกวา่ยอด FDI ของสหรัฐซึ/งอยู่ที/ 1.34 แสนล้านดอลลาร์ เนื/องจากเศรษฐกิจจีนเริ/มฟื?นตวัขึ ?นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 ซึ/งสร้างแรงกดดนัต่อราคาทองคํา 
อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุจบัตาการประชมุ Davos Agenda ของ World Economic Forum (WEF) จดัขึ ?นระหวา่งวนัที/ 25-29 ม.ค. ทางออนไลน์ ซึ/งจะมีการกล่าว
สุนทรพจน์ของ ประธานาธิบดีสี จิ ?นผิง ของจีน เพื/อประเมินท่าทีต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในช่วง 4 ปีข้างหน้า ขณะที/ความตึงเครียดระหว่าง 2 
ประเทศเพิ/มขึ ?น เมื/อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องให้จีนหยุดกดดนัทางทหารกับไต้หวนั หลงัจากเครื/องบินทหารของจีน 13 ลํา รวมถึงเครื/องบินทิ ?ง
ระเบิด H-6K 8 ลํา บินเข้าไปยงัเขตน่านฟ้าของไต้หวนั ซึ/งกระตุ้นแรงซื ?อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั เบื ?องต้นราคาทองคํายงัคงแกว่งตวัในกรอบแม้ว่า
ราคาจะฟื?นตวัขึ ?น แต่ก็มีแรงขายทํากําไรสลบัออกมาเช่นกัน หากราคาทองคําอ่อนตวัลงสามารถยืนเหนือแนวรับในระดบั 1,845-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ 
ราคายงัมีโอกาสฟื?นตวัขึ ?นทดสอบแนวต้านโซน 1,870-1,875 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที� 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

25/01/2564 15:54 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,854.80 1,852.00 -2.80 -0.15 

Spot Silver ($) 25.47 25.54 0.07 0.27 

เงนิบาท (฿/$) 29.96 29.98 0.02 0.05 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,350 26,300 -50.00 -0.19 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.41 55.75 0.34 0.61 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.22 90.14 -0.08 -0.09 

เงนิยโูร (€/$) 1.2172  1.2171  -0.0001  -0.0100  

  ที�มา : Aspen 

ที�มา : Aspen 

 

 1,837  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,914 

 

 



 

 

• (+) สหรัฐยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง-รับมือโควดิกลายพันธ์ุระบาด  ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐ (CDC) กําลงัเร่งดําเนินการติดตามหาผู้
ตดิเชื ?อไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์ใหม่ เพื/อเตรียมพร้อมสําหรับการฉีดวคัซีนป้องกนัและการรักษา จนกว่าจะเกิดภูมิคุ้มกนัหมู่ในวงกว้าง        ดร.โรเชลล์ วา
เลนสกี ผู้ อํานวยการ CDC ให้สมัภาษณ์ในรายการ Fox News Sunday ของสถานีโทรทศัน์ฟ็อกซ์ นิวส์ เกี/ยวกบัการระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 
ชนิดกลายพันธุ์ โดยในขณะนี ?มีชาวอเมริกนัติดเชื ?อสะสมเกือบ 25 ล้านราย และเสียชีวิตแล้วกว่า 417,000 รายในระยะเวลาเพียงหนึ/งปีนับตั ?งแต่มีการ
บนัทกึยอดผู้ตดิเชื ?อโควดิ-19 ในสหรัฐดร.วาเลนสกี เผยอีกว่า สาเหตใุหญ่ที/ทําให้การแจกจ่ายวคัซีนล่าช้าเป็นเพราะความสบัสนเรื/องข้อมลูจํานวนวคัซีน
คงคลงัที/เกิดขึ ?นมาตั ?งแตส่มยัอดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์ ทั ?งนี ? ดร.วาเลนสกี เข้ารับตําแหน่งเมื/อวนัพุธที/ 20 ม.ค.ที/ผ่านมา วนัเดียวกบัที/ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดนสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง   "เรื/องของเรื/องก็คือ เราไม่รู้ว่าขณะนี ? หลงัเปลี/ยนคณะรัฐบาลได้ 5 วนั และหลายสปัดาห์ที/วางแผนกนัมา เราฉีดวคัซีนไป
แล้วเทา่ไรกนัแน่ นั/นคือเรื/องท้าทายที/รออยู่" ดร.วาเลนสกี กล่าวในรายการ Fox News Sunday  ก่อนหน้านี ? ทีมถ่ายโอนอํานาจของปธน.ไบเดนถูกกีดกนั
ไม่ให้เข้าถงึข้อมลูโครงการฉีดวคัซีน เนื/องจากอดีตปธน.ทรัมป์ ปฏิเสธไม่ยอมรับผลการเลือกตั ?ง ก่อนจะอนญุาตให้ทีมงานของปธน.ไบเดนเข้าถึงข้อมลูที/
จําเป็นก่อนเข้าตําแหน่งในเวลาตอ่มา 

• (+) แคลิฟอร์เนียพบผู้เสียชีวติหลังรับวัคซีนต้านโควดิ-19 ไม่กี�ชั� วโมง  เทศมณฑลเพลเซอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐรายงานการสืบสวนสอบสวน
กรณีพบผู้ เสียชีวติหลงัจากได้รับบวคัซีนป้องกนัไวรัสโควดิ-19 โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (โควิด-19)  สํานกังานตํารวจเทศมณฑลเพลเซอร์โพสต์เฟซบุ๊กว่าเมื/อ
ไม่นานนี ? หน่วยงานสาธารณสขุและหน่วยงานชนัสูตรศพประจําเทศมณฑลเพลเซอร์ได้รับแจ้งว่ามีผู้ เสียชีวิตรายหนึ/ง ซึ/งมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก
ในช่วงปลายเดือนธนัวาคมปีก่อน  "ผู้ เสียชีวิตรายดงักล่าวได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 หนึ/งโดสมาหลายชั/วโมงก่อนจะเสียชีวิตในวนัที/ 21 ม.ค.ที/ผ่าน
มา วคัซีนที/ผู้ เสียชีวติข้างต้นได้รับนั ?น ไม่ได้ถกูแจกจ่ายโดยหน่วยงานสาธารณสขุประจําเทศมณฑลเพลเซอร์" สํานกังานตํารวจฯระบุ  เมื/อนบัถึงวนัอาทิตย์
ที/ 24 ม.ค. ทางสํานกังานตํารวจฯ ไม่ได้รายงานข้อมลูอื/นๆ ของผู้ เสียชีวติรายดงักล่าวเพิ/มเตมิ ซึ/งรวมถงึอาย ุเพศ และแบรนด์ของวคัซีนที/ฉีด   

• (-) นายกฯอิตาลีพิจารณาลาออกจากตําแหน่ง, จัดตั 1งรัฐบาลชุดใหม่  หนงัสือพิมพ์อิตาลีรายงานวนันี ?ว่า นายกรัฐมนตรีจูเซปเป คอนเต แห่งอิตาลี
ใกล้จะลาออกจากตําแหน่ง แตค่าดหวงัวา่จากนั ?นจะสามารถจดัตั ?งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ/งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก หนงัสือพิมพ์  La Repubblica  รายงานว่า 
นายกฯคอนเตอาจยื/นจดหมายลาออกต่อประธานาธิบดีอิตาลีในวนัองัคารเป็นอย่างเร็วและจากนั ?นจะจดัตั ?งรัฐบาลผสมชุดใหม่ ซึ/งจะดงึดดูนกัการเมือง
สายกลางและสมาชิกสภาที/ได้รับการขนานนามว่าเป็นสมาชิกสภาที/มี "ความรับผิดชอบ" ขณะนี ?ยงัไม่มีความเห็นจากสํานกันายกรัฐมนตรีอิตาลี รัฐบาล
ของนายกฯคอนเตประสบปัญหาในช่วงต้นเดือนนี ?เมื/อหุ้นส่วนพรรคเล็กอย่างพรรค "Italia Viva" ซึ/งนําโดยอดีตนายกรัฐมนตรีมตัเตโอ เรนซี ถอนตวัจาก
คณะรัฐมนตรีจากความขดัแย้งเกี/ยวกบัการรับมือวกิฤตการณ์โควดิ-19  

• (-) นักวิจัยชี 1ญี� ปุ่นมีแนวโน้มสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โควิด-19 ในต.ค.  ข้อมลูจากนกัวิจยัในลอนดอนระบุว่า ญี/ปุ่ นน่าจะสร้างภูมิคุ้มกนัหมู่ต่อโควิด-19 
ผ่านการฉีดวัคซีนครั ?งใหญ่ในช่วงเวลาหลายกี/เดือนหลังการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิก แม้ว่าญี/ปุ่ นสั/งซื ?อวคัซีนมากที/สุดในเอเชีย นั/นจะกระทบต่อ
นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซุงะ แห่งญี/ปุ่ น ผู้ซึ/งสญัญาว่าญี/ปุ่ นจะได้รับวคัซีนเพียงพอสําหรับประชาชนภายในกลางปี 2021  นายราสมสู เบค ฮานเซน ผู้
ก่อตั ?งบริษัทวจิยั Airfinity ขององักฤษระบวุา่ "ดเูหมือนญี/ปุ่ นจะเผชิญความล่าช้า พวกเขาพึ/งพาวคัซีนนําเข้าจํานวนมากจากสหรัฐ และขณะนี ? ดเูหมือนว่า
ญี/ปุ่ นจะไม่ได้รับวคัซีนจาก Pfizer จํานวนมากในทนัที" เขากล่าวว่าญี/ปุ่ นจะไม่สามารถฉีดวคัซีนแก่ประชาชนได้ถึงอตัรา 75%  ซึ/งเป็นเกณฑ์สําหรับ
ภมูิคุ้มกนัหมู่ จนกวา่จะถงึเดือนต.ค. ซึ/งเป็นช่วงเวลาราวสองเดือนหลงัการปิดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดรู้อน 

• (+/-) ปธน.จีนเตรียมขึ 1นเวที WEF ครั1งแรกหลัง "ไบเดน" รับตําแหน่ง สะท้อนสัมพันธ์สองประเทศ  ประธานาธิบดีสี จิ ?นผิง ของจีน เตรียมกล่าว
สุนทรพจน์ในการประชุม Davos Agenda ของ World Economic Forum (WEF) ในวนันี ? โดยนบัเป็นการขึ ?นพูดครั ?งแรกหลงัจากที/ประธานาธิบดีโจ ไบ
เดน แหง่สหรัฐเข้ารับตําแหน่ง  การประชุมครั ?งนี ?จดัขึ ?นทางออนไลน์อนัเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีขึ ?นระหว่างวนัที/ 25-29 ม.ค.  
ตลาดจบัตาการขึ ?นกล่าวสุนทรพจน์ของปธน.สี อย่างใกล้ชิด เพราะเป็นการแสดงท่าทีต่อความสมัพนัธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในช่วง 4 ปีข้างหน้า สําหรับ
ครั ?งล่าสดุนั ?น ปธน.สีได้ขึ ?นกล่าวเมื/อปี 2560 ก่อนที/อดีตปธน.โดนลัด์ ทรัมป์จะเข้ารับตําแหน่ง โดยในขณะนั ?น ผู้ นําจีนได้เตือนว่า สงครามการค้าจะสร้าง
ความเสียหายให้ทั ?งสองฝ่าย ขณะเดียวกนัยงัเน้นยํ ?าถงึการเปิดกว้างของจีนและประณามการกีดกนัทางการค้า  
 
         ที�มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั1งก่อน 

วนัจนัทร์ที/ 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื/อมั/นทางธุรกิจโดย Ifo   90.1** 92.1 

 23.15น. ยโุรป ECB President Lagarde Speaks   - - 

วนัองัคารที/ 26 ม.ค. 21.00น. สหรัฐฯ ดชันีราคาบ้าน โดย S&P/CS   8.3% 7.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื/อมั/นผู้บริโภคจาก Conference Board 
  88.9 88.6 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   22 19 

วนัพธุที/ 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื/อมั/นผู้บริโภคของ GfK   -7.8 -7.3 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั/งซื ?อสินค้าคงทนพื ?นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั/งซื ?อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ ?ามนัรายสปัดาห์     4.4M 

วนัพฤหสับดีที/ 28 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี ?ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั ?งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั ?งแรกรายสปัดาห์    900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี ?นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค.   860K 841K 

วนัศกุร์ที/ 29 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื ?นฐาน (Core PCE)   0.1% 0.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ รายได้ส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   0.2% -1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ การใช้จ่ายส่วนบคุคลเดือนมี.ค.   -0.5% -0.4% 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซื ?อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนม.ค. 
  58.3 59.5 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดทําสญัญาขายบ้านที/รอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.6% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื/อมั/นผู้บริโภคช่วงท้ายจากUoM 
  79.2 79.2 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงท้ายจาก UoM    3.0% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสําคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที/มีการประกาศออกมา 
*ที/มา Bisnews และ forexfactory.com ข้อมลูวนัที/ 08 มกราคม 2021 ซึ/งอาจมีการเปลี/ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 


