
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดบวกขึน้มา จากตวัเลขผู้ติดเชือ้โควิด-19 ทะยานขึน้ท าสถิติใหม่ในหลายประเทศทัว่โลก ประกอบกับ
ตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแยเ่กินคาดการณ์ ทัง้ตวัเลขการเปิดรับสมคัร และดชันีภาคการผลติของสหรัฐจาก ISM สว่นในวนันีท้องค าช่วงเช้า
แกว่งตวัลกัษณะ Sideway ในกรอบแคบ 1,811.70-1,816.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยัหนนุมาจากความกดดนัต่อเนื่องจากโควิด-19 หลงั
ออสเตรเลยีติดโควิดรายวนัทะล ุ5 หมื่นรายเป็นครัง้แรก ท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ และ สงิคโปร์เผยอตัราการติดเชือ้โควิด-19 พุง่ เนื่องจากโอ
มิครอนระบาดหนกั ประกอบกบัความขดัแย้งระหว่างประเทศที่อาจปะทขุึน้อีกครัง้ หลงัรัฐบาลญ่ีปุ่ นออกแถลงว่าเกาหลเีหนือได้ยิงขีปนาวธุ 1 ลกู
ลงสูท่ะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้านี ้และเป็นเร่ืองนา่กงัวลอยา่งยิง่ที่เกาหลเีหนือยิงขปีนาวธุครัง้แล้วครัง้เลา่นบัตัง้แตปี่ที่แล้ว พร้อมเสริมวา่กองทพัเกาหลใีต้
ก าลงัร่วมมือกบัสหรัฐเพื่อจบัตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามยงัมีแรงสกดัทองค าจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กระบวุ่า
แรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทานอาจพ้นจุดสงูสดุ และคาดเร่ิมบรรเทาหลงัจากนี ้ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP, ดชันี PMI ภาคการบริการจากมาร์กิต และรายงานการประชมุเฟด ประจ าเดือนธ.ค. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
05-01-2565 11:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.00 1,814.81 0.81 0.04 

Spot Silver ($) 23.03 22.96 -0.07 -0.30 

เงนิบาท (฿/$) 33.26 33.20 -0.06 -0.19 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,500 28,550 50 0.18 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 80.15 79.79 -0.36 -0.45 

ดชันดีอลลาร ์ 96.28 96.24 -0.04 -0.04 

เงนิยโูร (€/$) 1.1282 1.1289 0.00 0.06 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,798   1,783  1,767 

       1,831   1,844  1,859 

        1,771   1,787  1,808 

 

 

ค าแนะน า    เปิด/ถือสถานะซ้ือ 1,805-1,799  

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,831 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,798 

 

 

 



 

 

 

 (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงทะเลญี่ ปุ่นเช้านี ้เกาหลีใต้-สหรัฐจับตาสถานการณ์ รัฐบาลญ่ีปุ่ นออกแถลงการณ์ยืนยนัวา่ เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุ 1 
ลกูลงสู่ทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้านี ้ขณะท่ีคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) ระบุว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุเม่ือเวลาประมาณ 08.10 น.ตามเวลาท้องถิ่น 
พร้อมกล่าวว่า กองทพัเกาหลีใต้ก าลงัร่วมมือกบัสหรัฐเพ่ือจบัตาสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด "เราจะให้ข้อมลูที่ถกูต้องกบัประชาชนญ่ีปุ่ น ซึง่เป็นข้อมลูท่ี
รวบรวมและวิเคราะห์มาอย่างดีท่ีสุด" นายฟูมิโอ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นกล่าวกับผู้ ส่ือข่าวในช่วงเช้านี ้และกล่าวเสริมว่า เป็น เร่ืองน่ากังวลอย่างยิ่งท่ี
เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุครัง้แล้วครัง้เล่านบัตัง้แตปี่ท่ีแล้ว แม้ว่าคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติได้สัง่ห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือใช้เทคโนโลยีเพ่ือพฒันา
ขีปนาวุธก็ตาม ในเดือนต.ค.ปีท่ีแล้ว เกาหลีเหนือได้ท าการทดสอบยิงขีปนาวุธแบบท่ีปล่อยจากเรือด าน า้ (Submarine-launched Ballistic Missile) หรือ 
SLBM ซึง่ส่งผลให้ทัว่โลกกงัวลวา่ เกาหลีเหนืออาจมีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในการผลิตอาวธุที่ยากจะสกดักัน้ได้ 

 (+) ออสซี่ตดิโควดิรายวันทะลุ 5 หม่ืนรายเป็นครัง้แรก หวั่นกระทบระบบสาธารณสุข จ านวนผู้ติดเชือ้โควดิ-19 ในออสเตรเลียพุ่งขึน้ท าสถิตสิงูสุดเป็น
ประวตัิการณ์ ส่งผลให้อตัราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปรับตวัสูงขึน้ และสร้างแรงกดดนัต่อระบบสาธารณสุขภายในประเทศขณะนี ้ข้อมูลจาก
หน่วยงานสาธารณสุขของออสเตรเลียระบุวา่ ณ วนัพุธท่ี 5 ม.ค. จ านวนผู้ติดเชือ้โควดิ-19 รายวนัพุ่งขึน้ทะลุ 50,000 ราย ซึง่ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แต่เร่ิมเกิด
การแพร่ระบาดในออสเตรเลียเม่ือช่วงต้นปี 2563 ขณะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวกิตอเรีย ซึง่เป็นสองรัฐท่ีมีพลเมืองมากท่ีสดุของประเทศนัน้ มีจ านวนผู้ตดิเชือ้
รายใหม่ท่ีสงูมาก ทัง้นี ้รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึง่ขณะนีก้ลายเป็นศนูย์กลางการระบาดของโควิด-19 อนัเน่ืองมาจากไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน มียอดผู้ติดเชือ้รายใหม่
สงูสุดเป็นประวตัิการณ์ท่ี 35,054 ราย และมีผู้ เสียชีวติ 8 ราย ในช่วง 24 ชัว่โมงที่นบัจนถงึเวลา 20.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวนัองัคาร ขณะที่รัฐวกิตอเรียมี
ผู้ติดเชือ้รายใหม่สูงเป็นประวตัิการณ์ท่ี 17,636 ราย และมีผู้ เสียชีวิต 11 ราย ทัง้รัฐนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียต่างก็มีอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
เพิ่มขึน้ โดยในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ 1,491 ราย และในรัฐวกิตอเรียเพิ่มขึน้ 591 ราย 

 (+) สิงคโปร์เผยอัตราการติดเชือ้โควิดพุ่ง เหตุไวรัสโอมิครอนระบาดหนัก  ข้อมลูล่าสุดบนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุวา่ อตัราการ
เพิ่มขึน้ของผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 รายสปัดาห์ในสิงคโปร์ซึง่เป็นมาตรวดัการแพร่ระบาดในชมุชนนัน้ พุ่งขึน้เหนือระดบั 1 เป็นครัง้แรกในรอบ 2 เดือน อนัเป็นผลมา
จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ทัง้นี ้ณ วนัองัคารท่ี 4 ม.ค. อตัราการติดเชือ้เพิ่มขึน้แตะระดบั 1.09 จากระดบั 0.95 ของวนัจนัทร์ท่ี 3 
ม.ค. ส่วนสถิติก่อนหน้านี ้อตัราการติดเชือ้อยู่ท่ีระดบั 1.04 ในเดือนพ.ย. 2564 ก่อนท่ีจะปรับตวัลงสู่ระดบัต ่าสุดท่ี 0.52 ในวนัท่ี 24 ธ.ค. และจากนัน้ก็พุ่งขึน้
อีกครัง้ในเวลาต่อมา สิงคโปร์ประกาศผ่อนคลายมาตรการสกัดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนบางส่วนเม่ือวานนี ้หลังผลการวิจัยจากนานาประเทศยืนยัน
ตรงกนัวา่ แม้โอมิครอนจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วกวา่ แตก่็มีความรุนแรงน้อยกวา่เชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลตา 

 (-) เฟดชีแ้รงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอาจพ้นจุดสูงสุด คาดเร่ิมบรรเทาหลังจากนี ้รายงานดชันีฉบบัใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก
ระบวุา่ แรงกดดนัตอ่หว่งโซ่อปุทานท่ีสงูเป็นประวตักิารณ์ ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าและวตัถุดบิส าคญัตลอดจนภาวะเงินเฟ้อ อาจแตะจดุสงูสดุแล้ว 
รายงานดชันีฉบบัใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กระบุว่า แรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีสูงเป็นประวตัิการณ์ ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลน
สินค้าและวตัถดุิบส าคญัตลอดจนภาวะเงินเฟ้อ อาจแตะจุดสงูสุดแล้ว ทัง้นี ้ดชันีดงักล่าวจดัท าโดยใช้ข้อมลูตวัแปร 27 ปัจจยั ซึง่รวมถงึอตัราคา่ขนส่งทางเรือ
และทางอากาศระหว่างสหรัฐ, เอเชีย และยุโรป โดยคณะผู้วิจยัพบวา่อตัราคา่ขนส่งทางเรือนัน้พุ่งสูงขึน้อย่างมากหลงัฟืน้ตวัจากระดบัต ่าสุดในช่วงเร่ิมมีการ
แพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของคา่ขนส่งนัน้เร่ิมชะลอตวัลงแล้วในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา 

 (+/-) IMF เล่ือนออกรายงานคาดการณ์ศก.โลกเป็น 25 ม.ค.เพื่อเพิ่มปัจจัยโควดิ นายเจอร์รี ไรซ์ โฆษกกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) กล่าวเม่ือ
วานนี ้(4 ม.ค.) ว่า IMF จะเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในวนัท่ี 25 ม.ค.นี ้ซึง่ช้ากว่าก าหนดการเดมิ 1 สปัดาห์ เพ่ือน า
ปัจจัยสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดมาค านวณด้วย อย่างไรก็ดี เม่ือเดือนธ.ค.ท่ีผ่านมา นายไรซ์แถลงต่อส่ือมวลชนว่า IMF จะออกข้อมูลอัปเดตในวนัท่ี 19 
ม.ค.นี ้ขณะเดียวกัน นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้ อ านวยการ IMF เปิดเผยในการประชุม Reuters Next เม่ือวนัท่ี 3 ธ.ค.ว่า IMF มีแนวโน้มท่ีจะปรับลด
คาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีจะเผยแพร่ในเดือนม.ค.นี ้อนัเน่ืองมาจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ในเดือนต.ค.ท่ีผ่านมา 
IMF ได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงสู่ระดบั 5.9% ในปีท่ีแล้ว และ 4.9% ในปีนี ้พร้อมเน้นย า้ถึงความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากโอมิค
รอน ทัง้นี ้โควดิ-19 ได้คร่าชีวติประชาชนไปเกือบ 5.8 ล้านคนทัว่โลกตลอดช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพ หสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องัก ษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 3 ม.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

วนัองัคารท่ี 4 ม.ค. 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7** 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.56M** 11.03M 

วนัพธุท่ี 5 ม.ค. 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   48.4 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.3 53.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP   358K 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.5 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.7M -3.6M 

วนัพ หสับดีท่ี 6 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   2.5% -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.2% 5.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   199K 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   67.2 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.5% 1.0% 

วนัศกุร์ท่ี 7 ม.ค. 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   410K 210K 

 20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   4.1% 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 30 ธันวาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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