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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซดเ์วย์ขาขึน้ในกรอบ 1,812.80-1,823.10 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากวนัศุกรท่ี์ผ่านมาราคาทองค าปรบัตวัลดลงมา 5.08 
ดอลลารต์่อออนซ ์เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงดชันีดอลลารท่ี์แข็งค่า ขณะท่ีวนันีร้าคาทองค าไดร้บัปัจจัยบวก
จากยูเครนเชื่อมั่นว่า รสัเซียอยู่เบือ้งหลังการโจมตีทางไซเบอรค์รัง้ใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อเว็บไซตข์องรฐับาลกลางยูเครน พรอ้มกล่าวหาว่ ารสัเซียก าลังท า 
“สงครามลกูผสม” ประกอบดว้ยกองก าลงัทหารรบพิเศษ, กองก าลงัที่ไม่ใช่ทหาร, การโฆษณาชวนเชื่อ, การโจมตีดา้นไซเบอร ์และสงครามเศรษฐกิจ ประกอบ
กบัดชันีคอมโพสิตตลาดหุน้เกาหลีใตปิ้ดวนันีร้่วงลงต ่าสดุในรอบเกือบ 7 สปัดาห ์ขณะที่ดา้นเมืองหลายแห่งของจีนเริ่มใชม้าตรการเฝ้าระวงัโรคโควิด-19 ขัน้สงู 
เนื่องจากประชาชนเริ่มออกเดินทางท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมถึง ยอดคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคในจีน ซึ่งเป็นมาตรวดัการเติบโตดา้นการบริโภค
ส าคญั ปรบัตัวขึน้ 12.5% แตะระดับ 44.08 ลา้นลา้นหยวน ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจัยท่ีกดดันราคาทองค าไวไ้ด ้ส  าหรบัคืนนีไ้ม่มีการเปิดเผยตวัเลข
เศรษฐกิจท่ีส  าคญัในฝ่ังสหรฐั ทัง้นีเ้ขา้ซือ้ในบริเวณ 1,808-1,802 ดอลลารต์่อออนซ ์(ตดัขาดทุนหากหลดุ 1,802 ดอลลารต์่อออนซ)์ ทัง้นี ้ควรเนน้การลงทนุระยะ
สัน้และไม่ควรถือสถานะจ านวนมาก แบ่งขายท าก าไรเมื่อราคาทองค าดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวตา้นบริเวณ 1,827-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์
 

 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

17/01/2565 17:16 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.70 1,821.30 4.60 0.25 

Spot Silver ($) 22.94 23.03 0.09 0.39 

เงนิบาท (฿/$) 33.18 33.10 -0.08 -0.23 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,550 -50 -0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 86.32 85.73 -0.59 -0.68 

ดชันดีอลลาร ์ 95.19 95.13 -0.06 -0.07 

เงนิยูโร (€/$) 1.1416 1.1424 0.00 0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,802    1,787   1,770 

        1,834    1,849   1,863 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,808-1,802  

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,827-1,834 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,802 

 

 

 



 

 

• (+) นายกญี่ปุ่ นแถลงต่อสภาฯ ขออุทิศตนสกัดโอมิครอนซ่ึง "น่ากลัวกว่าที่คาด" ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า นายกรฐัมนตรีฟมูิโอะ คิชิดะ ของญ่ีปุ่ น 
ประกาศอุทิศตนเพื่อสกดัโควิด-19 ในญ่ีปุ่ น ท่ามกลางยอดผูต้ิดเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้จากสายพนัธุโ์อมิครอน โดยขอใหป้ระชาชนร่วมมือกนัเอาชนะโควิดท่ีเห็นชดัแลว้
ว่า "น่ากลัว" กว่าท่ีคาด นายคิชิดะกล่าวสุนทรพจน์ด้านนโยบายครัง้แรกเมื่อเริ่มการประชุมสภาไดเอทสมัยสามัญ 150 วัน โดยมุ่งคลายความวิตกของ
ประชาชนเก่ียวกับประเด็นการแพรร่ะบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอน โดยใหส้ญัญาว่าจะแจกจ่ายวคัซีนเข็มบูสเตอรใ์หเ้ร็วขึน้ จัดฉีดวคัซีนในเด็ก เล็ก 
และจัดใหม้ีบริการรกัษาพยาบาลท่ีจ าเป็นส าหรบัผูป่้วยหนัก ในขณะท่ียอดผูต้ิดเชือ้ก าลังพุ่งแบบก้าวกระโดด นอกเหนือจากโควิด -19 แลว้ นายคิชิดะยัง
ตัง้เป้าหมายบรรลคุวามเป็นกลางทางคารบ์อนในฐานะตวัขบัเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น พรอ้มเผยแผนการสรา้ง "ชมุชนปลอดมลพิษ" ทั่วทัง้เอเชีย 
นอกจากนี ้นายคิชิดะจะผลกัดนัทนุนิยมรูปแบบใหม่โดยย า้ถึงความส าคญัของการกระจายความมั่งคั่ง โดยเฉพาะผ่านการปรบัขึน้ค่าแรงของธุรกิจต่าง ๆ ใน
เชิงรุก เน่ืองจากอตัราค่าแรงในปัจจบุนัยงัไม่ขยบัไปไหน 

• (+) ยูเครนอ้างรัสเซียอยู่เบือ้งหลังการโจมตีทางไซเบอรแ์ละมีเจตนาก่อสงครามลูกผสม ยูเครนเชื่อมั่นว่า รสัเซียอยู่เบือ้งหลงัการโจมตีทางไซเบอร์
ครัง้ใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อเว็บไซตข์องรฐับาลกลางยูเครน พรอ้มกล่าวหาว่ารสัเซียก าลังท า "สงครามลูกผสม หรือ Hybrid War" กับยูเครนเพิ่มขึน้ โดย
สงครามลกูผสมหมายถึงสงครามที่ใชวิ้ธีการผสมผสานกันของเครื่องมือ ทั้งจากสงครามตามแบบแผนและไม่เป็นไปตามแบบแผน ซึ่งประกอบดว้ยกองก าลงั
ทหารรบพิเศษ, กองก าลงัที่ไม่ใช่ทหาร, การโฆษณาชวนเชื่อ, การโจมตีดา้นไซเบอร ์และสงครามเศรษฐกิจ "หลกัฐานทัง้หมดบ่งชีว่้ารสัเซียอยู่เบือ้งหลงัการ
โจมตีทางไซเบอร ์มอสโกยงัคงก่อสงครามลกูผสมต่อไปและสั่งสมกองก าลงัในดา้นสารสนเทศและไซเบอรส์เปซ" แถลงการณจ์ากกระทรวงฯระบุ การโจมตี
ทางไซเบอรด์ังกล่าวเกิดขึน้ในขณะท่ีมีความเป็นไปได้ว่า รสัเซียอาจก่อเหตุใชก้องก าลังทหารเข้าโจมตียูเครน และการเจรจาทางการทูตดูเห มือนจะไม่
สามารถคลายปมขดัแยง้ครัง้นีไ้ด ้

• (-) จีนเผยอัตราว่างงานในเขตเมืองปี 64 ลดลงแตะ 5.1% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยวนันีว่้า ตลาดแรงงานของจีนยังคงมีเสถียรภาพในปี 
2564 โดยผลส ารวจบ่งชีว่้า อัตราว่างงานในพืน้ท่ีเขตเมืองอยู่ท่ี 5.1% ซึ่งลดลง 0.5% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 หนิง จือเจ๋อ ผูอ้  านวยการ NBS ระบุว่า 
ตลอดปี 2564 จีนมีการสรา้งงานใหม่ 12.69 ลา้นต าแหน่งในพืน้ท่ีเขตเมือง เพิ่มขึน้จากปีก่อน 830,000 ต  าแหน่ง ทัง้นี ้จีนสามารถบรรลเุป้าหมายอตัราการ
สรา้งงานใหม่ในพืน้ท่ีเขตเมืองไดเ้กินคาดเมื่อปีท่ีแลว้ ขณะที่อตัราว่างงานในเมอืงยงัลดลงต ่ากว่าเป้าหมายท่ีระดบั 5.5% ดว้ย 

• (-) ยอดค้าปลีกจีนพุ่งทะลุ 44 ล้านล้านหยวนในปี 2564 ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยในวนันีว่้า ยอดคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคในจีน ซึ่ง
เป็นมาตรวดัการเติบโตดา้นการบริโภคส าคญั ปรบัตวัขึน้ 12.5% แตะระดบั 44.08 ลา้นลา้นหยวน (ประมาณ 6.93 ลา้นลา้นดอลลาร)์ ในปี 2564 ท าใหก้าร
เติบโตรายปีเฉลี่ยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 3.9% ส่วนยอดคา้ปลีกในเดือนธ.ค.ของจีนปรบัตวัขึน้ 1.7% เมื่อเทียบรายปี นายหนิง จี๋เจ๋อ ผูอ้  านวยการ NBS 
กล่าวว่า การท่ียอดคา้ปลีกพุ่งขึน้ทะลุหลัก 44 ลา้นลา้นหยวนในปี 2564 นัน้ ถือเป็นหมดุหมายส าคัญ และกล่าวเสริมว่า ยอดคา้ปลีกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 
65.4% ของการขยายตวัทางเศรษฐกิจจีนปี 2564 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทส าคญัของตลาดภายในประเทศ 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกตามทิศทางตลาดหุ้นอังกฤษ ขณะหุน้เครดิตสวิสร่วง ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ โดยเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุน้
ลอนดอน หลงัหุน้กลุ่มบลชูิพในตลาดหุน้ลอนดอนพุ่งขึน้รบัรายงานข่าวการพยายามเขา้ซือ้กิจการบริษัทแกลคโซสมิธ ไคลนโ์ดยบริษัทยนิูลิเวอร ์อีกทัง้ตลาด
หุน้ยุโรปยังไดร้บัแรงหนุนจากหุน้กลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มบริการสุขภาพท่ีทะยานขึน้ดว้ย ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดท่ีระดบั 482.07 จุด เพิ่มขึน้ 0.91 จุด 
หรือ +0.19% ดัชนี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 15,948.90 จุด เพิ่มขึน้ 65.66 จุด หรือ +0.41% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาด
วนันีท่ี้ 7,167.53 จดุ เพิ่มขึน้ 24.53 จดุ หรือ +0.34% 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่าเทียบเยน หลังบอนดยี์ลดส์หรัฐพุ่งรับคาดการณเ์ฟดขึน้ดอกเบีย้ สกุลเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ในการซือ้ขายท่ี
ตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียวเชา้นี ้หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัพุ่งขึน้เมื่อวนัศุกรท่ี์ผ่านมา ขานรบัการคาดการณท่ี์ว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. ส  านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลารเ์คลื่อนไหวท่ี 114.41-114.42 เยน เทียบกับ 114.14-
114.24 เยนท่ีตลาดนิวยอรก์ และ 113.79-113.80 เยนท่ีตลาดโตเกียวเมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้

 
 

 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 17 ม.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4   4.0%** 4.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   1.7%** 3.9% 

 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือน   4.9%** 5.2% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   4.3%** 3.8% 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารท่ี 18 ม.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   29.2 26.8 

 17.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   32.1 29.9 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   25.0 31.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัจาก NAHB   84 84 

วนัพธุท่ี 19 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.2% 5.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.71M 1.71M 

 20.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนธ.ค.   1.65M 1.68M 

วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 14.00น. เยอรมน ี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.8% 0.8% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.0% 5.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   19.9 15.4 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   221K 230K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   6.42M 6.46M 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - -4.6M 

วนัศุกรท่ี์ 21 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   -0.6% 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจ จาก Conference Board   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 14 มกราคม 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 


