
  

                      ราคาทองคําย่อตัวลงมาหากสามารถยังทรงตัวได้เหนือ

โซน 1,845-1,837 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจจะเห็นการดีดกลับไปทดสอบ

แนวต้าน 1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั-ง และหากยืนบริเวณ

ดังกล่าวได้ อาจขยับไปถงึแนวต้านถัดไป 1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

26 มกราคม 2564 

สรุป สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ยื�นญัตติถอดถอนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เข้าสู่การพิจารณาไต่สวนของวฒุิสภาในข้อหายุยงปลุกปั�นให้บุกเข้าไปใน
อาคารรัฐสภาเมื�อวนัที� 6 ม.ค. ขณะที�สมาชิกวุฒิสภาทั 4ง 100 คน จะเข้าพิธีสาบานตนเป็นคณะลูกขุนในวนัอังคารนี 4 และจะมีการออกหมายเรียกไปยงัอดีตป
ธน.ทรัมป์อย่างเป็นทางการในวนัที� 2 ก.พ.นี 4 นอกจากนี 4นกัลงทนุคาดว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน อาจจะต้องปรับลดวงเงินในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื�อให้
สามารถผ่านการอนมุัติจากสภาคองเกรส หลังพรรครีพับลิกันและเดโมแครต ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์วงเงินของมาตรการดงักล่าว แม้ว่าความวุ่นวายทาง
การเมืองสหรัฐ และความกงัวลเกี�ยวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที�ล่าช้าได้กระตุ้นแรงซื 4อทองคํา แต่นกัลงทนุก็เข้าซื 4อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภยั
ด้วยเช่นกนั จงึส่งผลให้ราคาทองคําเคลื�อนไหวในกรอบระดบัจํากดั ทั 4งนี 4 หากราคาทองคําอ่อนตวัลงและสามารถเคลื�อนไหวเหนือระดบั 1,845-1,837 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์มาได้ แสดงถึงแรงรับซื 4อ จึงประเมินว่าระยะสั 4นราคาทองคําน่าจะเด้งกลบัไปทดสอบแนวต้านที�ระดบั 1,870-1,875 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ และหากฝ่า
แนวต้านแรกไปได้น่าจะมีโอกาสขยบัเข้าหาแนวต้านถดัไป 1,896 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 

ตารางที6 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

26/01/2564 15:57 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,855.50 1,854.34 -1.16 -0.06 

Spot Silver ($) 25.33 25.41 0.08 0.32 

เงนิบาท (฿/$) 29.98 29.98 0.00 0.00 

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

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.88 55.76 -0.12 -0.21 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.34 90.45 0.11 0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.2138  1.2138  0.0000  0.0000  

  ที6มา : Aspen 

ที6มา : Aspen 

 

 1,837  1,818  1,800 

 1,875  1,896  1,914 

 

 



 

 

• (+)  ดัชนีหุ้นบลูชิพจีนลงจากระดับสูงสุดรอบ 13 ปี   หุ้นจีนร่วงลงในวนันี 4 โดยหุ้นบลูชิพร่วงลงจากระดบัสูงสุดรอบ 13 ปีของครั 4งก่อน ขณะที�นัก
ลงทนุทํากําไรในหุ้นสินค้าอปุโภคบริโภคและขณะที�นกัลงทนุยงัคงวิตกเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์จีน-สหรัฐ ดชันีเซี�ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที� 3,569.43 ลบ 54.81 
จดุหรือ -1.51% ดชันี CSI300 ปิดที� 5,512.97 ลบ 112.96 จดุหรือ -2.01%  

• (+) ซีอีโอ"Ernst & Young"ชี -ความเสี6ยงต่อธุรกิจยุค"ไบเดน"คือภาษีนิติบุคคล   นายคาร์มีน ดี ซีบีโอ ประธานบริหารบริษัท Ernst & Young (EY) ชี 4
วา่ ความเสี�ยงสําคญัตอ่ธุรกิจภายใต้การนําของคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐคือ ความเป็นไปได้ในการขึ 4นภาษีนิติบุคคล  เขาระบุว่า 
การลดภาษีนิติบุคคลที�ดําเนินการโดยคณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ "สําคญัอย่างยิ�งต่อผู้ประกอบการสหรัฐ" โดยเฉพาะสําหรับ
ความสามารถในการแข่งขนัเทียบกบัประเทศอื�นๆ  เขากล่าววา่ แม้การเปลี�ยนแปลงภาษีนิตบิคุคลดเูหมือนจะไม่ใช่วาระในทนัทีของคณะบริหารของปธน.
ไบเดน แต่หากเรื�องนี 4เกิดขึ 4น นั�นจะ "ผลกัให้ธุรกิจออกจากสหรัฐ" อดีตปธน.ทรัมป์ลดภาษีนิติบุคคลสหรัฐสู่ 21% จาก 35% ในร่างกฎหมายที�ผ่านในปี 
2017 ส่วนปธน.ไบเดนเสนอขึ 4นภาษีนิตบิคุคลสู่ 28% 

• (-) ดอลลาร์แข็งแกร่งขณะตลาดคาดเฟดไม่เปลี6ยนแปลงนโยบาย  ดอลลาร์ทรงตวัในวนันี 4 ขณะที�ยอดผู้ติดโควิด-19 ที�เพิ�มขึ 4นและความไม่แน่ใจ
เกี�ยวกบัความเร็วและขนาดของแผนกระตุ้นสหรัฐยบัยั 4งความเชื�อมั�นในเชิงบวกของตลาดการเงิน ขณะที�นกัลงทนุมีความระมดัระวงัก่อนการประชุมของ
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงต่อไปของสปัดาห์นี 4 พนัธบตัรรักษาแรงบวกแม้ว่าตลาดหุ้นชะลอลงในเอเชีย และความเคลื�อนไหวที�ระมัดระวงัเข้าสู่
สินทรัพย์ปลอดภยัดนัดชันีดอลลาร์มาที� 90.353 ซึ�งอยู่ในช่วงกลางของช่วงการปรับตวัของดชันีในช่วง 2 สปัดาห์ที�ผ่านมา ยูโรและเยนปรับตวัช่วงแคบ 
ขณะที�ยโูรไม่สามารถฝ่าแนวต้านที�ราว 1.2190 ดอลลาร์ ขณะที�ทวีปยุโรปรับมือกบัยอดผู้ติดเชื 4อโควิด-19 รายใหม่และการล็อกดาวน์ครั 4งใหม่ ยูโรร่วงลง
เมื�อวานนี 4จากความเชื�อมั�นทางธุรกิจของเยอรมนีที�ร่วงลง และยงัคงอ่อนแอที�ราว 1.2142 ดอลลาร์ในการซื 4อขายในเอเชีย เมื�อสปัดาห์ที�แล้วนกัลงทนุเพิ�ม
คาดการณ์ที�ว่า ดอลลาร์จะอ่อนลง ถูกถ่วงโดยยอดขาดดลุงบประมาณและยอดขาดดลุการค้า และการเทขายดอลลาร์แตะระดบัสูงสุดรอบเกือบ 10 ปี 
อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินเข้าสู่ภาวะทรงตวัขณะที�รอดวู่า แผนเยียวยาโควิด-19 ครั 4งใหญ่ของพรรคเดโมแครตจะสามารถผ่านสภาคองเกรสหรือไม่ และ
วคัซีนโควิด-19 จะเริ�มทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในโรคระบาดหรือไม่ นายชัค ชูเมอร์ ผู้ นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหฐักล่าวว่า พรรคเดโมแครตอาจ
พยายามผ่านหลายส่วนของแผนการใช้จ่าย 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของปธน.โจ ไบเดนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่ยังไม่ชัดเจนว่า พวกเขามีจํานวน
มากกวา่การคดัค้านของพรรครีพบัลิกนัหรือไม่   

• (-) "ไบเดน"ชี -เป้าหมายการฉีดวัคซีนใน 100 วันอาจเพิ6มเป็น 150 ล้านโดสแทน 100 ล้านโดส  เมื�อวานนี 4ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐระบุว่า 
เขาอาจสามารถเพิ�มเป้าหมายการฉีดวคัซีนแก่ประชาชนใน 100 วนั จาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดส  เขากล่าวว่า มีแนวโน้มที�จะสามารถฉีดวคัซีน 
1 ล้านโดสหรือมากกว่านั 4นต่อวนัในเวลาประมาณ 3 สปัดาห์ ปธน.ไบเดนระบุว่า "หากเราสวมหน้ากากอนามัยตั 4งแต่บดันี 4ถึงสิ 4นเดือนเม.ย. ผู้ เชี�ยวชาญ
บอกเราวา่ เราอาจสามารถรักษาชีวติประชาชน 50,000 คน" 

• (-) นิวซีแลนด์เล็งอนุมัตวัิคซีนต้านโควดิของไฟเซอร์ในสัปดาห์หน้า  นางเจซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า นิวซีแลนด์อาจให้
การอนมตัิวคัซีนต้านไวรัสโควิด-19 ตวัแรกในสัปดาห์หน้า  นางอาร์เดิร์น แถลงต่อสื�อมวลชนว่า "เรากําลงัดําเนินการอย่างรวดเร็วในการฉีดวคัซีนให้แก่
ชาวนิวซีแลนด์เพื�อป้องกนัโควดิ แตเ่รายงัต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่วคัซีนมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ"  เมดเซฟ (Medsafe) ซึ�งเป็นหน่วยงานด้าน
ความปลอดภยัด้านยาของนิวซีแลนด์ จะขอคําแนะนําจากคณะกรรมการที�ปรึกษาด้านการประเมินยาของนิวซีแลนด์ (MAAC) ในวนัองัคารหน้าสําหรับ
วคัซีนต้านโควดิ-19 ที�บริษัทไฟเซอร์พฒันาร่วมกบับริษัทไบโอเอ็นเทค   

• (+/-) โฆษกทําเนียบขาวเผย "ไบเดน" จะใช้ความอดทนในการต่อกรกับจีน  นางเจน ซากี โฆษกทําเนียบขาวเปิดเผยว่า คณะบริหารของ
ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแหง่สหรัฐ จะใช้ความอดทนกบัจีน ขณะเดียวกนัก็จะทบทวนการดําเนินนโยบายกบัจีนโดยรับฟังความเห็นจากพนัธมิตร    "จีนมี
ความเป็นเผดจ็การมากขึ 4นในบ้านของตวัเอง และแผ่อิทธิพลในโลกมากขึ 4นด้วย รัฐบาลจีนกําลงัท้าทายความมั�นคง ความรุ่งโรจน์ และคณุค่าของเราอย่าง
มีนัยสําคญั ซึ�งทําให้สหรัฐจําเป็นต้องใช้ยุทธวิธีแบบใหม่" นางซากีกล่าวในช่วงแถลงข่าวประจําวนั และให้ความเห็นว่าคณะบริหารของปธน.ไบเดน
ต้องการใช้ความอดทนในการดําเนินยทุธศาสตร์กบัจีน  นางซากียงักล่าววา่ คณะบริหารชดุนี 4ต้องการหารือร่วมกบัพนัธมิตรของสหรัฐ รวมถึงสมาชิกพรรค
รีพบัลิกนัและเดโมแครตในสภาคองเกรส เพื�อประเมินวา่จะสานสมัพนัธ์กบัจีนอย่างไร    

         ที6มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั-งก่อน 

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 4อสินค้าคงทนพื 4นฐานเดือนธ.ค.     0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื 4อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   1.0% 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ 4ามนัรายสปัดาห์     4.4M 

วนัพฤหสับดีที� 28 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ มตอิตัราดอกเบี 4ยนโยบายเฟด (Federal Funds Rate) 
  <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.30น. สหรัฐฯ แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวลล์   - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ประมาณการครั 4งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 1/2021   4.2% 33.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จํานวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครั 4งแรกรายสปัดาห์    900K 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชี 4นําเศรษฐกิจจาก Conference Board   0.2% 0.6% 

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

วนัศกุร์ที� 29 ม.ค 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีการใช้จ่ายส่วนบคุคลพื 4นฐาน (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 4อ (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 

 
 

 

 

 


