
  

                      ถ้าราคายังสามารถทรงตัวอยู่บน โซน  1,833 ดอลลาร ์
ต่อ อ อ น ซ ์ได้  ท ําให ้ยังมีลุ้ น ใน ก าร ท ด ส อ บ แ น วต้าน  1,864-1,874 
ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากว่าราคาขยับข ึ+นยืนเหนือโซนดังกล่าวได้  มี
แนวโน้มท ี.ราคาจะปรับตัวข ึ+น  ทดสอบบร ิเวณแนวต้านถัดไปโซน 4,556 
ดอลลารต์่อออนซ  ์

15 มกราคม 2564 

สรุป ความวิตกกงัวลเกี�ยวกบัขอ้พิพาทระหว่างจีนและสหรฐั เมื�อฝ่ายบรหิารของปธน.ทรมัป์ ขึ &นบญัชีดาํเสียวหมี� คอรป์ และไชน่า เนชั�นแนล ออฟชอร ์ออยล ์
คอรป์อเรชั�น จาํกดั บรษัิทขนาดใหญ่ของจีน จนกดดนัการลงทนุในสินทรพัยเ์สี�ยง ตลาดหุน้เอเชียมีความผนัผวนเพิ�มขึ &น ขณะที�ดชันีดาวโจนสล์่วงหนา้ตลาดหุน้
นิวยอรก์เคลื�อนไหวในแดนลบ สรา้งแรงซื &อเขา้พยุงราคาทองคาํไว ้นอกจากนี& นกัลงทุนจบัตาพิธีสาบานตนรบัตาํแหน่งของนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดี
สหรฐั ในวนัที� 20 ม.ค.นี&  โดยสาํนกังานสอบสวนกลางสหรฐั (FBI) ไดส้่งประกาศภายในองคก์รว่าระหว่างวนัที� 16-20 ม.ค.นี& อาจมีกลุ่มผูป้ระทว้งพรอ้มดว้ย
อาวธุก่อเหตุจลาจลรุนแรงตามเมืองใหญ่ๆ ทั�วสหรฐั รวมถึงกรุงวอชิงตนั แมว้่านายไมค ์เพนซ ์รองประธานาธิบดีของสหรฐัยืนยันว่าจะมีการถ่ายโอนอาํนาจ
อย่างปลอดภัย แต่เหตุจลาจลที�อาคารรฐัสภาสหรฐัก่อนหนา้นี& ทาํใหก้ลุ่มผูส้นบัสนนุทรมัป์บางรายไดก้ล่าวถึงการลอบสงัหารนายเพนซ ์เนื�องจากเป็นผูท้รยศ 
ดว้ยเช่นกัน เบื &องตน้ราคาทองคาํอาจมีโอกาสปรบัตวัขึ &นไปทดสอบแนวตา้นที� 1,864-1,874 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้แต่หากราคายังไม่สามารถผ่านแนวตา้น
ดงักล่าวไปได ้ก็จะเห็นการย่อตวัของราคากลบัลงมาบริเวณแนวรบั 1,833-1,818 ดอลลารต์่อออนซ ์และยงัคงแนะนาํการลงทนุในลกัษณะรอจงัหวะซื &อเก็งกาํไร
ระยะสั&นเมื�อราคาอ่อนตวัลง 

ตารางท ี. 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

15/01/2564 16:10 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง % เปลี�ยนแปลง 

Spot Gold ($) 1,845.90 1,852.88 6.98 0.38 

Spot Silver ($) 25.50 25.40 -0.10 -0.39 

เงนิบาท (฿/$) 29.98 30.02 0.04 0.13 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 26,200 26,350 150.00 0.57 

นํ 8ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 56.42 55.75 -0.67 -1.19 

นํ 8ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 90.25 90.45 0.20 0.22 

เงนิยโูร (€/$) 1.2155  1.2137  -0.0018  -0.1500  

  ท ี.มา : Aspen 

ท ี.มา : Aspen 

 

 1,833  1,818  1,800 

 1,874  1,889  1,898 

 

 



 

 

 (+) เพโลซ ี-ช ูเมอรใ์ห ้ค ํามั.นเร ่งผลักดันมาตรการกระตุ้นศก.ของไบเดนผ่านสองสภา นางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรสหรฐั และนาย
ชคั ชูเมอร ์แกนนาํพรรคเดโมแครตในวฒุิสภา ไดใ้หค้าํมั�นว่าจะเร่งผลักดนัมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจที�นาํเสนอโดยนายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดี
สหรฐั  นางเพโลซีและนายชูเมอรไ์ดอ้อกแถลงการณร์ว่มกนัวา่ "มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจเพื�อใหค้วามช่วยเหลือเรง่ดว่นแก่ประชาชนซึ�งประกาศโดยคณะ
บริหารของนายโบเดน และนางคามาลา แฮรร์ิสเมื�อคืนนี& นบัเป็นมาตรการที�มาถูกทางแลว้ เราจะเร่งผลกัดนัใหม้าตรการที�นาํเสนอโดยว่าที�ปธน.ไบเดน 
ผ่านความเหน็ชอบจากทั&งสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา เพื�อใหมี้การลงนามบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายตอ่ไป" 

 (+) เกาหลีเหนือเผยข ีปนาวุธแบบยงิจากเร ือดาํน ํ+ารุ่นใหม่ ขณะทรัมป์เตร ียมลงจากตาํแหน่ง  สาํนกัข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานวา่ เกาหลี
เหนือจดัพิธีสวนสนามทางทหารครั&งใหญ่ครั&งที� 2 ในรอบ 3 เดือน เนื�องในการประชุมใหญ่ของพรรครฐับาล พรอ้มแสดงความกา้วหนา้ทางอาวธุนิวเคลียร ์
ซึ�งรวมถึงขีปนาวธุแบบยิงจากเรือดาํนํ&ารุน่ใหม่ ขณะที�ประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์ ใกลจ้ะกา้วลงจากตาํแหน่ง  หนึ�งในขีปนาวธุพิสยัไกลที�เกาหลีเหนือนาํ
ออกมาจัดแสดง ได้แก่ ขีปนาวุธแบบยิงจากเรือดาํนํ&ารุ่นใหม่ พุกกุกซอง-5 (Pukguksong-5) โดยเกาหลีเหนือเคยทดสอบขีปนาวุธพุกกุกซอง-3 
(Pukguksong-3) เมื�อเดือนต.ค. 2562 โดยมีพิสยัประมาณ 1,900 กิโลเมตร ซึ�งสามารถยิงไกลถึงญี�ปุ่ น  KCNA ระบวุ่า "ขีปนาวธุแบบยิงจากเรือดาํนํ&า ซึ�ง
เป็นอาวธุทรงพลงัที�สดุของโลก เคลื�อนเขา้สู่จตัรุสัลกูแลว้ลกูเล่า ซึ�งแสดงใหเ้หน็ถงึแสนยานภุาพของกองกาํลงัปฏิวตั"ิ 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดลบวันนี+ วิตกล็อกดาวนถ์่วงเศรษฐกิจโลกฟื+ นตัวช้า  หุน้ยโุรปเปิดตลาดปรบัตวัลงในวนันี& เนื�องจากนกัลงทนุวิตกวา่ การล็อก
ดาวน์ในเยอรมนี, ฝรั�งเศส และในจีนเพื�อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั&น จะส่งผลกระทบต่อการฟื&นตัวของเศรษฐกิจโลก  ดัชนี Stoxx 
Europe 600 เปิดตลาดวนันี&ที�ระดบั 411.19 จุด ลดลง 0.81 จุด หรือ -0.20%  ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันี&ที� 13,904.30 จุด ลดลง 84.40 
จดุ หรือ -0.60% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั�งเศสเปิดวนันี&ที� 5,648.70 จดุ ลดลง 32.44 จดุ หรือ -0.57% 

 (-) "ไมค ์เพนซ"์ ยืนยันไบเดนจะเข ้าร ับตาํแหน่งประธานาธ ิบดสีหร ัฐได้อย่างปลอดภัย  นายไมค ์เพนซ ์รองประธานาธิบดีของสหรฐักล่าวยืนยนัที�
จะดาํรงรกัษาประวตัศิาสตรข์องสหรฐั และรบัประกนัวา่จะมีการถ่ายโอนอาํนาจอย่างปลอดภยัใหก้บันายโจ ไบเดน วา่ที�ประธานาธิบดีสหรฐั หลงัจากเมื�อ
วนัที� 6 ม.ค.ที�ผ่านมาเกิดเหตจุลาจลที�กลุ่มผูส้นบัสนนุประธานาธิบดีโดนลัด ์ทรมัป์บกุเขา้ไปในอาคารรฐัสภาสหรฐัเพื�อขดัขวางการรบัรองชยัชนะของนาย
ไบเดนในการเลือกตั&งประธานาธิบดีสหรฐั  นายเพนซก์ล่าวก่อนเขา้รบัฟังรายงานสรุปดา้นความมั�นคงที�สาํนักงานจดัการภาวะฉุกเฉินของรฐับาลกลาง 
(FEMA) และในระหวา่งประชมุกบักองกาํลงัพิทกัษ์ชาติที�ดแูลอาคารรฐัสภา โดยนายเพนซเ์ป็นหนึ�งในเจา้หนา้ที�ระดบัสูงของสหรฐัที�ถกูพาไปหลบซ่อนตวั
ในระหวา่งที�เกิดเหตจุลาจลเมื�อสปัดาหที์�ผ่านมา  "เราทกุคนตา่งผ่านเหตกุารณเ์มื�อวนัที� 6 ม.ค. และตามที�ปธน.ทรมัป์แถลงอย่างชดัเจนแลว้เมื�อวานนี& เรา
มุ่งมั�นที�จะถ่ายโอนอาํนาจอย่างสงบเรียบรอ้ยใหแ้ก่นายโจ ไบเดน ว่าที�ประธานาธิบดีสหรฐั ซึ�งเป็นสิ�งชาวอเมริกันสมควรไดร้บั" นายเพนซก์ล่าวในงาน
สาธารณะเป็นครั&งแรกนบัตั&งแต่เกิดเหตจุลาจลที�ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติ 5 ราย  นายเพนซร์ะบวุา่ นายไบเดนและนางคามาลา แฮรร์ิส ว่าที�รองประธานาธิบดี
สหรฐั จะเขา้พิธีสาบานตนรบัตาํแหน่งในวนัที� 20 ม.ค.นี& "ในลักษณะที�สอดคลอ้งกับประวตัิศาสตรแ์ละประเพณีของเรา รวมถึงการใหเ้กียรติแก่ชาว
อเมรกินัและประเทศสหรฐั"   

 (-) แบงกช์าตจิ ีนอัดฉ ีดเงิน 5 แสนล้านหยวนผ่านโครงการเงินกู้ระยะกลาง  ธนาคารกลางจีน (PBOC) ไดอ้ดัฉีดเงินสดเขา้สู่ระบบการเงินผ่านการ
ดาํเนินการทางตลาด (Open Market Operations: OMO) ในวนันี& เพื�อรกัษาสภาพคล่องในตลาด  ทั&งนี & ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงิน 5 แสนลา้นหยวน 
(7.736 หมื�นลา้นดอลลาร)์ เขา้สู่ตลาดผ่านทางโครงการเงินกูร้ะยะกลาง (MLF) โดยโครงการดงักล่าวมีอายุการไถ่ถอนในระยะเวลา 1 ปี ที�อตัราดอกเบี &ย 
2.95%  ขณะเดียวกนั ธนาคารกลางจีนอดัฉีดเงิน 2 พนัลา้นหยวน เขา้สู่ตลาดผ่านทางขอ้ตกลง reverse repos ประเภทอาย ุ7 วนัที�อตัราดอกเบี &ย 2.2% 
โดยการดาํเนินการดงักล่าวมีเป้าหมายที�จะรกัษาสภาพคล่องในระบบใหเ้พียงพอ  ธนาคารกลางจีนไดเ้ปิดตวัโครงการ MLF ในปี 2557 เพื�อช่วยเหลือ
ธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารภายใตน้โยบายของรฐับาลในการรกัษาสภาพคล่อง ดว้ยการอนญุาตใหธ้นาคารเหล่านี&สามารถกูยื้มเงินจากธนาคารกลาง
โดยใชห้ลักทรพัยค์ ํ&าประกัน  สาํหรบั reverse repo เป็นกระบวนการที�ธนาคารกลางเขา้ซื &อหลกัทรพัยจ์ากธนาคารพาณิชยด์ว้ยขอ้ตกลงที�จะขายคืนใน
อนาคต  สาํนกัข่าวซนิหวัรายงานว่า ธนาคารกลางจีนใหค้าํมั�นที�จะดาํเนินนโยบายการเงินที�รอบคอบตามเปา้หมายและยืดหยุ่นมากขึ &นเพื�อปรบัใหเ้ขา้กบั
ความตอ้งการของการพฒันาที�มีคณุภาพสงู ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบัประสิทธิภาพของบรกิารทางการเงินมากขึ &นเพื�อสนบัสนนุเศรษฐกิจที�แทจ้รงิ 
 

  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขสาํคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั+งก่อน 

วนัจนัทรที์� 11 ม.ค. ทั&งวนั ญี�ปุ่ น Bank Holiday : Coming-of-Age Day   - - 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.2%** -0.5% 

 08.30น. จีน ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   -0.4%** -1.5% 

 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื�อมั�นนกัลงทนุจาก Sentix   1.3 -2.7 

วนัองัคารที� 12 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนธ.ค.   95.9** 101.4 

 22.00น. สหรฐัฯ การสาํรวจความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.1** 49.0 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ ตาํแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   6.53M** 6.65M 

วนัพธุที� 13 ม.ค. 17.00น. ยโุรป ผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   2.5%** 2.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4%** 0.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื&นฐาน (CPI) เดือนธ.ค.   0.2%** 0.2% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กนํ&ามนัรายสปัดาห ์   -3.2M** -8.0M 

วนัพฤหสับดีที� 14 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานรายสปัดาห ์   965K** 787K 

วนัศกุรที์� 15 ม.ค. 00.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Speaks   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพื&นฐานเดือนธ.ค.   -0.1% -0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   0.0% -1.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธรุกิจโดยรวม(Empire State Index)   5.7 4.9 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.1% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเดือน   73.4% 73.3% 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   0.5% 0.4% 

 

21.00น. สหรฐัฯ สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ   0.5% 0.1% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื�อมั�นผูบ้รโิภค จาก UoM   79.5 80.7 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM    2.5% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์   มาก  ปานกลาง    นอ้ย  ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 08 มกราคม 2021 ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


