
  

                      หากราคาทองคําไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,844-1,853 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ทําให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคา โดยประเมิน
แนวรับบริเวณที- 1,821-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาอ่อนตัว
ลงและสามารถยืนเหนือโซนแนวรับดังกล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตัวขึ 3น
ระยะสั 3นอีกครั3งโดยราคายังคงแกว่งตัวในระยะสั 3น 

28 มกราคม 2564 

สรุป สหรัฐระดมกองกําลงัเรือบรรทกุเครื�องบนิ "Theodore Roosevelt" และฝงูโจมตีของสหรัฐ เข้าสู่น่านนํ /าพิพาทบริเวณทะเลจีนใต้ และยกระดบัความเข้มข้น
ในการปฏิบตัิภารกิจบริเวณดงักล่าว ขณะที�จีนตําหนิและประกาศซ้อมรบในทะเลจีนใต้ในสัปดาห์นี / โดยประกาศห้ามเรือเข้าน่านนํ /าบางส่วนในบริเวณอ่าว
ตงัเกี;ยจนถงึทางตะวนัตกของคาบสมทุรไหล่ฉูทางตอนใต้ของจีนระหว่างวนัที� 27-30 ม.ค. แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะซ้อมรบเมื�อใด ซึ�งคาดว่าเป็นการข่มขู่
สหรัฐ จีนยงัคงยืนยนัการอ้างสิทธิHเหนือพื /นที�ขดัแย้งกบัประเทศเพื�อนบ้านอย่างเวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไต้หวนั แนวโน้มความขดัแย้งระหว่าง
ประเทศที�เพิ�มสงูขึ /นได้ กระตุ้นแรงซื /อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคําดีดตวัขึ /นไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,844-1,853 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ในระยะสั /นราคาทองคํายงัมีโอกาสขยบัลงทดสอบแนวรับ 1,821-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยบริเวณนี /นกัลงทนุที�ขายทองคําไว้อาจมีการ
เข้าซื /อคืนทํากําไรบ้างบางส่วน โดยให้ดวูา่ราคาจะหลดุแนวรับดงักล่าวหรือไม่ ซึ�งหากราคาไม่หลดุโซนดงักล่าวอาจจะมีการดีดตวัขึ /นอีกครั /ง 

ตารางที- 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

28/01/2564 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,843.70 1,839.50 -4.20 -0.23 

Spot Silver ($) 25.24 25.13 -0.11 -0.44 

เงนิบาท (฿/$) 30.00 30.03 0.03 0.08 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,200 0.00 0.00 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 55.53 55.08 -0.45 -0.81 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.60 90.81 0.21 0.23 

เงนิยโูร (€/$) 1.2111  1.2097  -0.0014  -0.1200  

  ที-มา : Aspen 

ที-มา : Aspen 

 

 1,821  1,800  1,788 

 1,853  1,875  1,896 

 

 



 

 

• (+) สภาทองคําโลกคาดดีมานด์ทองคําในอินเดียฟื3นตัวปีนี 3 เหตุเศรษฐกิจขยายตัว  สภาทองคําโลก (WGC) คาดการณ์ว่า ความต้องการทองคําใน
อินเดียจะดีดตวัขึ /นในปีนี / หลงัจากที�ร่วงลง 35% แตะระดบัตํ�าสดุในรอบ 26 ปีในปี 2563 อนัเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคาดว่าความ
ต้องการทองคําในอินเดียปีนี /จะได้รับปัจจยัหนนุจากการเตบิโตของเศรษฐกิจ หลงัอินเดียพบผู้ ป่วยโควิด-19 ลดลง  กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจอินเดียจะขยายตวั 11.5% ในปีนี /  รายงานของ WGC คาดการณ์ว่า ความต้องการทองคําที�เพิ�มขึ /นในอินเดียจะช่วยหนนุราคา
ทองคํา เพราะอินเดียเป็นประเทศที�ซื /อทองแท่งมากที�สุดเป็นอนัดบัสองของโลก โดยราคาทองคําทําสถิติสูงสุดเป็นประวตัิการณ์เมื�อปีที�แล้วเนื�องจากนกั
ลงทนุได้แหซื่ /อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั  ในไตรมาส 4/2563 อินเดียนําเข้าทองคําในปริมาณ 164.4 ตนั ซึ�งมากที�สุดในรอบ 6 ไตรมาส โดยได้รับปัจจยั
หนนุจากความต้องการทองคําในช่วงเทศกาลสําคญัของชาวฮินด ู นอกจากนี / ความต้องการทองคําเพื�อการลงทนุของอินเดียยงัเพิ�มขึ /น 8% ในไตรมาส 
4/2563 เมื�อเทียบเป็นรายปี แตะที� 48.9 ตนั ซึ�งทําสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยนกัลงทนุได้หนัมาซื /อเหรียญทองคําและทองแท่งเพราะคาดการณ์ว่าราคา
ทองคําจะสงูขึ /น 

• (+) สหรัฐปฏิเสธการอ้างกรรมสิทธิHในทะเลจีนใต้ของจีน   นายแอนโทนี บลินเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการหารือผ่านทาง
โทรศพัท์กบันายทีโอโดโร ลอคซิน รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ว่า สหรัฐ "ปฏิเสธการอ้างกรรมสิทธิHทางทะเลในทะเลจีนใต้ของจีน" แถลงการณ์ระบุว่า 
"ท่านรัฐมนตรีบลินเคนสัญญาว่าจะเคียงข้างผู้ เรียกร้องสิทธิHในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ภายใต้แรงกดดนัจากสาธารณรัฐประชาชนจีน"  ก่อนหน้านี / จีน
ตําหนิเรื�องการระดมกําลงัเรือบรรทกุเครื�องบนิ "Theodore Roosevelt" และฝงูโจมตีของสหรัฐเข้าสู่น่านนํ /าพิพาท โดยอ้างว่านี�ส่งผลร้ายต่อความพยายาม
ในการสร้างสนัตภิาพและเสถียรภาพในภมูิภาค  

• (-) เงนิดอลลาร์ขยายปรับขึ 3นจากการหลีกเลี-ยงความเสี-ยง  ดอลลาร์ขยายการปรับขึ /นเมื�อเทียบกบัสกุลเงินส่วนใหญ่ในวนันี / เนื�องจากความผนัผวน
ของตลาดหุ้นจากความกังวลเกี�ยวกับการประเมินราคาสูงเกินไป กระตุ้นอุปสงค์ดอลลาร์สหรัฐ ซึ�งเป็นแหล่งหลบภยั ยูโรฟื/นตวัจากความสูญเสียหลัง
สมาชิกรายหนึ�งของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตือนว่าการลดอตัราดอกเบี /ยอาจจํากัดการปรับขึ /นเมื�อเร็วๆนี /ของเงินยูโร  ดอลลาร์ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ ซึ�งเป็น 2 สกุลเงินที�ได้รับการพิจารณาว่าเป็นมาตรวดัความต้องการเสี�ยง ปรับลงเช่นกันเมื�อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐภายใต้สญัญาณความ
เชื�อมั�นตลาดที�ลดน้อยลง ความกังวลเกี�ยวกบัการซื /อหุ้นกลบัคืน (Short squeeze) ในกลุ่มเฮดจ์ฟันด์, ความกงัวลเกี�ยวกบัผลประกอบการบริษัทและ
ความล่าช้าของการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 กระทบการปรับขึ /นในหุ้นทั�วโลก ซึ�งอาจหนนุดอลลาร์อย่างต่อเนื�องในระยะสั /น นายมาซาฟุมิ ยามาโมโต 
หวัหน้านกักลยุทธ์ค่าเงินของบริษัท Mizuho Securities ระบุว่า "การหลีกเลี�ยงความเสี�ยงซึ�งหนนุดอลลาร์สหรัฐเป็นการปรับฐานอนัแข็งแกร่ง หลงัการ
ปรับขึ /นทางเดียวในสินทรัพย์เสี�ยง" เงินปอนด์องักฤษร่วงตดิตอ่กนัเป็นวนัที� 2 สู่ 1.3673 ดอลลาร์ ดชันีดอลลาร์อยู่ที� 90.742 หลงัการปรับขึ /น  0.6% ในวนั
พธุ  

• (+/-) นิกเกอิปิดร่วง 437.79 จุด จากแรงขายหุ้นชิป-เทคโนโลยี  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนกัในวนันี / เนื�องจากนกัลงทนุเทขาย
หุ้นกลุ่มชิปและกลุ่มไฮเทค หลงัตลาดหุ้นวอลล์สตรีทดิ�งลงอย่างหนกัเมื�อวานนี /  สํานกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดที�ระดบั 28,197.42 จุด 
ลดลง 437.79 จดุ หรือ -1.53%   

• (+/-) ฮั- งเส็งปิดร่วง 746.76 จุด ตามทศิทางดาวโจนส์  ดชันีฮั�งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงในวนันี /ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที�ปิดร่วง
ลงกวา่ 600 จดุเมื�อคืนนี / เนื�องจากนกัลงทนุผิดหวงัที�ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ดชันีฮั�งเส็งปิดวนันี /
ที� 28,550.77 จดุ ลดลง 746.76 จดุ หรือ -2.55%  คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอตัราดอกเบี /ย
ระยะสั /นที�ระดบั 0.00-0.25% ในการประชุมเมื�อวานนี / พร้อมระบุว่าจะยงัคงซื /อพนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงินรวม 1.2 แสน
ล้านดอลลาร์/เดือน โดยเฟดจะซื /อพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน 8 หมื�นล้านดอลลาร์/เดือน และซื /อตราสารหนี /ที�มีสินเชื�อที�อยู่อาศยัเป็นหลักประกนัการ
จํานอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื�นล้านดอลลาร์/เดือน  นักลงทุนผิดหวังที�เฟดไม่ได้ประกาศมาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงวงเงินในโครงการเข้าซื /อพันธบตัร แม้ว่าเฟดได้แสดงความกงัวลว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กําลงัส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั�วสหรัฐและทั�วโลก อีกทั /งทําให้การฟื/นตวัของเศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตวัลงในช่วงหลายเดือนที�ผ่านมา โดยเฟดยงัระบุด้วยว่า แนวโน้ม
เศรษฐกิจจะขึ /นอยู่กบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 และพฒันาการของวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 

ที-มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสําคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั3งก่อน 

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   9.1%** 7.9% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีความเชื�อมั�นผู้บริโภคจาก Conference Board   89.3** 88.6 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิตจากเฟดริชมอนด์   14** 19 

วนัพธุที� 27 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ผลสํารวจความเชื�อมั�นผู้บริโภคของ GfK   -15.6** -7.3 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื /อสินค้าคงทนพื /นฐานเดือนธ.ค.     0.7%** 0.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดสั�งซื /อสินค้าคงทนเดือนธ.ค.   0.2%** 1.0% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กนํ /ามนัรายสปัดาห์    -9.9M** 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 

 
 

 


