
  

                      ราคาทองคําสามารถยืน เหนือ โซน  1,921 ดอลลารต์่อ

ออนซไ์ด้อย่างแข ็งแกร ่ง ทาํให ้เห ็นการดดีตัวกลับข ึ(นไปอ ีกคร ั(ง โดยคาด

ว่าอาจข ึ(นไปทดสอบแนวต้านบร ิเวณ 1,943 ดอลลารต์่อออนซ ์ซ ึ/งหาก

ราคาไม่สามารถข ึ(น ไปยืน เหนือแนวต้านได้ มีโอกาสปรับตัวลงมาอ ีก
คร ั(ง ประเมินแนวร ับท ี/ 1,921-1,907 ดอลลารต์่อออนซ  ์

04 มกราคม 2564 

สรุป สาํนักงานระบบการคา้อัตราแลกเปลี�ยนจีน (CFETS) ซึ�งจัดการโดยธนาคารกลางจีน ระบุว่าจะปรบันํ'าหนักในตะกรา้สกุลเงินเริ�มตั'งแต่วันที� 1 ม.ค. 
นกัวิเคราะหบ์างรายกล่าวว่า การตดัสินใจของจีนในการลดนํ'าหนกัของดอลลารส์หรฐัในตะกรา้ดชันีสกุลเงินสาํคญัอาจผลักดนัมลูค่าของหยวนใหสู้งขึ 'น เมื�อ
เทียบกับสกุลเงินต่างๆในปีนี' ขณะที�จีนตอ้งการลดการพึ�งพาต่อดอลลารส์หรฐัสาํหรบัการคา้และการเงิน แนวโนม้ดงักล่าวสรา้งแรงกดดนัต่อสกุลเงินดอลลาร์
สหรฐัอ่อนค่าลงในการซื 'อขายที�ตลาดปริวรรตเงินตราในวนัทาํการวนัแรกของปี 2021 นอกจากนี' ดอลลารย์งัถูกกดดนัจากคาดการณ์ที�วา่ รฐับาลสหรฐัภายใต้
การนาํของนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐั จะออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนานใหญ่ หลงัเขา้รบัตาํแหน่ง แนะนาํนกัลงทนุสามารถเขา้ซื 'อทองคาํ โดย
ประเมินแนวรบัที�ระดบัราคา 1,921-1,DEF ดอลลารต์่อออนซ ์หากราคาทองคาํสามารถยืนเหนือแนวรบัไดร้าคามีโอกาสขึ 'นไปทดสอบแนวตา้นที�ระดบัราคา 
1,943 ดอลลารต์่อออนซ ์หากผ่านไปไดป้ระเมินแนวตา้นต่อไปที�ระดบั 1,966 ดอลลารต์่อออนซ ์อย่างไรก็ตามเมื�อราคาทองคาํมีการปรบัตวัสูงขึ 'นนกัลงทุนที�
สะสมทองคาํไวอ้าจขายทาํกาํไรบางส่วนออกมาบา้งเพื�อลดความเสี�ยง 
 
 
ตารางท ี/ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

4/01/2564 15:38 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,897.90 1,932.81 34.91 1.84 

Spot Silver ($) 26.34 27.26 0.92 3.49 

เงนิบาท (฿/$) 29.99 29.85 -0.15 -0.48 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,950 27,300 350.00 1.30 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 51.74 53.07 1.33 2.57 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 89.93 89.59 -0.34 -0.38 

เงนิยโูร (€/$) 1.2174  1.2280  0.0106  0.8700  

  ท ี/มา : Aspen 

ท ี/มา : Aspen 

 

 1,921  1,907  1,889 

 1,943  1,966  1,989 

 

 



 

 

 (+) หุน้ 3 บริษัทเทเลคอมยักษใ์หญ่จนีร ่วงเช ้านี ( หลังถูกถอดจากตลาดหุน้นิวยอรก์  ราคาหุน้บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ 3 แห่งของจีนรว่ง
ลงอย่างหนกัในการซื 'อขายที�ตลาดหุน้ฮ่องกงช่วงเชา้นี ' หลงัจากตลาดหุน้นิวยอรก์ประกาศถอดถอนบรษัิททั'ง 3 แห่งออกจากตลาด โดยบรษัิทเหล่านี '
ไดแ้ก่ ไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล ์และไชน่ายนิูคอม (ฮ่องกง)  ทั'งนี ' ราคาหุน้ไชน่าเทเลคอม รว่งลง 5.6% ขณะที�หุน้ไชน่าโมบายล ์ดิ�งลง 4.5% 
และหุน้ไชน่ายูนิคอม ร่วงลง 3.4%  เมื�อวันพฤหัสบดีที�ผ่านมา ตลาดหุน้นิวยอรก์ถอดบริษัทไชน่าเทเลคอม, ไชน่าโมบายล ์และไชน่ายูนิคอม 
(ฮ่องกง) ออกจากการซื 'อขายในตลาด เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั�งของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรมัป์ที�ประกาศขึ 'นบญัชีดาํบริษัทที�ถูก
ควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยกองทัพจีน  ในวันที� 18 ธ.ค. 2563 ปธน.ทรัมป์ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมาย "The Holding Foreign Companies 
Accountable Act" ซึ�งเป็นกฎหมายใหม่ที�อาจจะถอดหุน้ของบริษัทจีนออกจากตลาดหุน้สหรฐั หากไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการตรวจสอบบญัชี 
Public Accounting Oversight Board (PCAOB) ของสหรฐัภายในระยะเวลา 3 ปี  แมก้ฎหมายดงักล่าวจะออกมาเพื�อบงัคบัใชก้บับริษัทต่างชาติ
ทั'งหมดที�จดทะเบยีนในสหรฐั แต่ก็ถกูมองว่าเป็นการพุ่งเปา้ไปที�บรษัิทของจีนโดยเฉพาะ ซึ�งนบัเป็นความพยายามอีกครั'งของรฐับาลปธน.ทรมัป์ที�จะ
เพิ�มความตงึเครยีดกบัจีนในสปัดาหท์า้ยๆ ก่อนที�ทรมัป์จะอาํลาตาํแหน่งประธานาธิบดีสหรฐั 

 (+) ‘จ ีน’ ลั/นพร ้อมตอบโต้ ‘สหร ัฐฯ’ ฐานถอนชื/อบร ิษัทจนีออกจากตลาดหุน้นิวยอรก์  กระทรวงพาณิชยจี์นออกแถลงการณแ์สดงความเห็น
ตอบโตก้รณีที�ตลาดหลกัทรพัยม์หานครนิวยอรก์ไดเ้ริ�มขั'นตอนการถอนชื�อบรษัิทดา้นเทคโนโลยีสื�อสารสญัชาติจีน k แห่งออกจากตลาดหุน้นิวยอรก์ 
เนื�องจากเสี�ยงเป็นภยัคกุคามต่อความมั�นคงของสหรฐัฯ ตามที�ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ กล่าวหาและลงนามใน ‘คาํสั�งผูบ้ริหาร’ เมื�อช่วงเดือน
พฤศจิกายนที�ผ่านมา หนงัสือพิมพ ์Global Times สื�อทอ้งถิ�นของทางการจีน รายงานว่าแถลงการณข์องกระทรวงพาณิชยจี์นระบอุย่างชดัเจนว่าจีน
จะใชท้กุมาตรการที�จาํเป็นในการปกปอ้งสิทธิอนัชอบธรรมทางกฎหมายและผลประโยชนข์องบรษัิทสญัชาติจีน  

 (-) อ ินเดียติดเช ื (อโควิดทะลุ 10.3 ล้านราย เสียช ีวิตกว่า 1.4 แสนราย  กระทรวงสาธารณสขุอินเดียเปิดเผยในวนันี 'ว่า ในช่วง 24 ชั�วโมงที�ผ่าน
มา พบผูติ้ดเชื 'อไวรสัโควิด-19 รายใหม่เพิ�มอีก 16,504 ราย และพบผูเ้สียชีวิตเพิ�มอีก 214 ราย ส่งผลใหย้อดรวมผูติ้ดเชื 'อเพิ�มขึ 'นเป็น 10,340,469 
ราย และยอดผูเ้สียชีวิตเพิ�มขึ 'นเป็น 149,649 ราย  สาํหรบัผูที้�ไดร้บัอนญุาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลหลงัไดร้บัการรกัษาจนหายดีแลว้อยู่ที� 9,946,867 
ราย ส่วนผูที้�ยงัคงรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลมีจาํนวน 243,953 ราย  รฐับาลอินเดียไดเ้พิ�มสถานที�ตรวจเชื 'อโควิด-19 ครอบคลมุทั�วประเทศ  

 (-) สหร ัฐเล็งฉ ีดวัคซ ีนโควิดของโมเดอรน์าลดลงเหลือ 1 โดสเพ ื/อ เร ่งกระบวนการฉีดให ้ปชช.  รฐับาลสหรฐักาํลังพิจารณาฉีดวคัซีนตา้น
ไวรสัโควิด-19 ของบริษัทโมเดอรน์าใหก้บัประชาชนเพียง 1 โดส จากเดิมที�จะตอ้งฉีด 2 โดส เพื�อเร่งใหก้ระบวนการฉีดวคัซนีดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว
ขึ 'น  ดร.มอนเซฟ สลาอยุ หวัหนา้โครงการ Operation Warp Speed ซึ�งเป็นโครงการฉีดวคัซีนตา้นโควิด-19 ใหป้ระชาชนในสหรฐั ใหส้มัภาษณใ์น
รายการ Face the Nation ของสถานีโทรทศัน ์CBS ว่า "ทางการสหรฐัไดห้ารือประเด็นดงักล่าวกบัโมเดอรน์า และสาํนักงานอาหารและยา (FDA) 
เนื�องจากเดิมนั'นวคัซีนของโมเดอรน์าจาํเป็นตอ้งฉีด 2 โดส"  "อย่างที�ทราบกันว่า วัคซีนของโมเดอรน์านั'น เมื�อฉีดใหก้บัผูที้�มีอายุ 18-55 ปี จะใช้
วคัซีน 1 โดสได ้ซึ�งหมายความว่า เราจะสามารถสรา้งภมิูคุม้กนัใหป้ระชาชนไดต้ามเป้าหมาย โดยครอบคลุมจาํนวนประชาชนเพิ�มขึ 'นเป็นสองเท่า
ดว้ยจาํนวนวคัซีนที�เรามีอยู่" นายสลาอยุกล่าว "เรารูว่้า การฉีด 1 โดสจะใหผ้ลในการสรา้งภมิูคุม้กนัไดเ้ท่ากบัการฉีดครบ 2 โดส" ดร.สลาอยุกล่าว  
ดร.สลาอยุเห็นดว้ยว่า การฉีดวคัซนีควรเรง่ใหเ้รว็ขึ 'น  

 (-) อ ังกฤษใช้โร งพ ยาบาลฉุกเฉ ิน ร ับมือ โควิด -19, สั/งปิดรร .ประถมใน ลอน ดอ น    อังกฤษกลับมาใชโ้รงพยาบาลฉุกเฉินอีกครั'ง ซึ�งเป็น
โรงพยาบาลที�สรา้งไวใ้นช่วงที�โควิดเริ�มระบาด และปิดโรงเรียนประถมศึกษาในลอนดอนเพื�อรบัมือกับการแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ของโควิด-19 
สายพันธุที์�แพร่เชื 'อไดม้ากขึ 'น ในขณะที�มียอดผูติ้ดโควิด-19 รายวนักว่า 50,000 คนในช่วง 4 วนัที�ผ่านมา สาํนักงานสาธารณสุขเปิดเผยว่า กาํลัง
เตรยีมการรบัมือต่อผูป่้วยที�คาดว่าจะเพิ�มขึ 'นอย่างรวดเร็วและตอ้งการเตียงมากขึ 'น การประกาศดงักล่าวมีขึ 'นในช่วงไม่กี�วนัหลงัจากที�โรงพยาบาล 
Royal London Hospital แจง้ต่อเจา้หนา้ที�ว่า ขณะนี' "ทางโรงพยาบาลอยู่ในภาวะขาดแคลนยาและไม่สามารถใหก้ารดแูลตามมาตรฐานระดบัสงู" 
 

ท ี/มา : อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Bisnews, Bloomberg และ efinancethai 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั(งก่อน 

วนัจนัทรที์� 4 ม.ค 08.45น. จีน ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   53.0** 54.9 

 
15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   58.3** 58.6 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.2** 55.5 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   57.3 57.3 

 ทั'งวนั ทั'งหมด OPEC-JMMC Meetings   - - 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.3 56.5 

 22.00น. สหรฐัฯ ขอ้มลูคา่ใชจ่้ายดา้นการก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.1% 1.3% 

วนัองัคารที� 5 ม.ค 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการผลิต   56.6 57.5 

วนัพธุที� 6 ม.ค 15:55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.7 47.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   47.4 47.3 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   49.9 49.9 

 20.15น. สหรฐัฯ  ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP   75K 307K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคบรกิารเดือนม.ค.   55.2 55.3 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื 'อภาคโรงงาน   - 1.0% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ'ามนัรายสปัดาห ์     

วนัพฤหสับดีที� 7 ม.ค 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั'งแรกรายสปัดาห ์   - 787K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื 'อ (PMI) ภาคการบรกิาร   54.5 55.9 

วนัศกุรที์� 8 ม.ค 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี�ยตอ่ชั�วโมง   0.2% 0.3% 

 
20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   69K 245K 

 
20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   6.8% 6.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์  มาก    ปานกลาง    นอ้ย     ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 
*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 31  ธันวาคม 2020 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


