
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลบลงมาหลงัจาก ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุนโยบายการเงินประจ าเดือนธ.ค.ว่า
ตลาดแรงงานของสหรัฐอยูใ่นภาวะตงึตวัอยา่งมาก ท าให้ต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่คาดการณ์ไว้ และยงัปรับลดการถือครองสนิทรัพย์ (ลด
ขนาดงบดุล) เพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ ส่วนในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัลกัษณะ Sideway Down ในกรอบแคบ 1,804.80-
1,811.41 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยโดนกดดนัตอ่เนื่องจาก มาร์กิตและไฉซินเผย ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลติของจีนขยายตวัรวดเร็ว
ขึน้ในเดือนธ.ค. แตะระดบั 53.1 จากระดบั 52.1 ในเดือนพ.ย. และยงัสอดคล้องกับรายงานของส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ด้วยเช่นกัน 
อยา่งไรก็ตามยงัมแีรงหนนุคอยพยงุราคาไว้จากตลาดหุ้นภมูิภาคเอเชียช่วงเช้าตา่งพากนัเคลือ่นไหวในแดนลบ โดยเฉพาะตลาดหุ้นโตเกียว ดชันีนิก
เกอิ ทีปิ่ดเช้าร่วงลงถึง 610.67 จดุ หรือ -2.08% จากความกงัวลวา่เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่คาดการณ์ไว้ ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุ
รอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน, ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ และยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
06-01-2565 11:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.70 1,805.97 -3.73 -0.21 

Spot Silver ($) 22.79 22.64 -0.15 -0.66 

เงนิบาท (฿/$) 33.19 33.39 0.19 0.58 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 80.21 79.71 -0.50 -0.62 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 96.17 -0.01 -0.01 

เงนิยโูร (€/$) 1.1309 1.1314 0.00 0.04 

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 1,805-1,798  

จุดท าก าไร ขายท าก าไร $1,829-1,831 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,798 

 

 

 



 

 

 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่า นักลงทุนแห่เข้าซือ้เงนิเยนหลังตลาดหุ้นโตเกียวร่วงหนัก  สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนคา่ลงจากกรอบลา่งของ 116 
เยนสูก่รอบบนของ 115 เยน เนื่องจากนกัลงทนุได้เข้าซือ้เงินเยนซึง่เป็นสนิทรัพย์ปลอดภยั หลงัตลาดหุ้นโตเกียวปรับตวัลงอยา่งหนกั ส านักขา่ว
เกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวที่ 115.93 -115.96 เยน เทียบกบั 116.05-116.15 เยนที่ตลาดนิวยอร์ก 
และ 116.03-116.04 เยนที่ตลาดโตเกียว เมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยโูรเคลื่อนไหวที่ 1.1317 -1.1321 ดอลลาร์ และ 131.20-131.28 
เยน เทียบกบั 1.1306-1.1316 ดอลลาร์ และ 131.31-131.41 เยนที่ตลาดนิวยอร์ก และ 1.1299-1.1300 ดอลลาร์ และ 131.11-131.15 เยนที่
ตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นวานนี ้

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดเช้าร่วง 610.67 จุด วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงในวนันี ้หลงัจากการ
เปิดเผยรายงานการประชุมเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบวุ่า เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดบั 28 ,721.49 จุด ร่วงลง 610.67 จุด หรือ -2.08% หุ้นที่ปรับตัวลงในช่วงเช้านีน้ าโดยกลุ่ม
เคร่ืองมือชัง่ตวงวดั, กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และกลุม่บริการ 

 (+) บิตคอยน์ร่วงต ่าสุดในรอบ 1 เดือน วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้กระทบตลาดคริปโต  ราคาบิตคอยน์ร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือน
ธ.ค. 2564 โดยถกูกดดนัจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่สญัญาณปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่คาดการณ์ไว้ในเบือ้งต้น ซึง่จะสง่ผลให้
ต้นทนุการกู้ยืมสงูขึน้และสร้างแรงกดดนัตอ่ตลาดสนิทรัพย์สกลุเงินดจิิทลัซึง่รวมถึงบิตคอยน์ ราคาบิตคอยน์ดิ่งลงแตะระดบั 42,505 ดอลลาร์ใน
การซือ้ขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี ้ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนบัตัง้แต่เดือนธ.ค. 2564 ความผนัผวนที่เกิดขึน้ในตลาดสกุลเงินคริปโตเกิดขึ น้หลงัจาก
ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนกัเมื่อคืนนี ้หลงัจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวนัที่ 14 -15 ธ.ค. ว่าเฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็ว
กวา่ที่คาดการณ์ไว้ และยงัรวมถึงการปรับลดการถือครองสนิทรัพย์ทัง้หมดด้วย 

 (-) ดัชนี PMI ภาคบริการจีนขยายตัวเร็วขึน้ในเดือนธ.ค. รับอุปสงค์แข็งแกร่ง มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลส ารวจระบวุ่า ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนขยายตวัรวดเร็วขึน้ในเดือนธ.ค. โดยได้แรงหนุนจากอปุสงค์ที่แข็งแกร่งขึน้ และแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อที่
ชะลอตวัลง อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของภาคบริการจีนในวนัข้างหน้า ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาค
บริการเดือนธ.ค.ของจีนเพิ่มขึน้แตะระดบั 53.1 จากระดบั 52.1 ในเดือนพ.ย. โดยดชันีที่อยูเ่หนือระดบั 50 บง่ชีว้า่ ภาคบริการของจีนยังคงมีการ
ขยายตวั ข้อมูลของไฉซินออกมาสอดคล้องกับรายงานของส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ซึ่งมีการเปิดเผยก่อนหน้านีว้่า ดชันี PMI ภาค
บริการของจีนเดือนธ.ค.เพิ่มขึน้แตะระดบั 52.7 จากระดบั 52.3 ในเดือนพ.ย. 

 (-) ที่ปรึกษา CDC ลงมติหนุนฉีดไฟเซอร์-ไบออนเทคเข็มบูสเตอร์แก่เด็ก 12-15 ปี ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวานนี ้(5 ม.ค.) 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านแนวทางสร้างภมูิคุ้มกนัโรค (ACIP) ได้ลงมติ 13 ตอ่ 1 เพื่อแนะน าให้ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐ 
สนบัสนนุการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เข็มบสูเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และไบออนเทค เอสอี ให้แก่เด็กอาย ุ12-15 ปี อยา่งน้อย 5 เดือน
หลงัจากได้รับเข็ม 2 แล้ว ACIP ยงัระบุด้วยว่า CDC ควรสนบัสนุนค าแนะน าให้ฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอร์ให้กับวยัรุ่นอายุ 16-17 ปีด้วย โดยก่อน
หน้านีท้าง CDC อนมุตัิให้วยัรุ่นช่วงอายดุงักลา่วสามารถฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอร์ได้แล้ว แตไ่มไ่ด้ให้ค าแนะน าวา่ วยัรุ่นกลุ่มดงักลา่วควรได้รับการ
ฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอร์ ข้อมลูจากกระทรวงสาธารณสขุของอิสราเอลที่น าเสนอในที่ประชุมชีใ้ห้เห็นว่า เด็กอาย ุ12 -15 ปีที่ได้รับวคัซีนเข็ม 2 ไป
แล้ว 5-6 เดือนนัน้ ติดเชือ้โอมิครอนในอตัราเดียวกบัเด็กที่ไมไ่ด้รับวคัซีน แตห่ลงัจากได้รับเข็มบสูเตอร์แล้ว อตัราการติดเชือ้ลดลงอยา่งรวดเร็ว  

 
ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ รษ กิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องัก ษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (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 ประเท  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 ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   48.7** 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.1** 53.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP   807K** 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.6** 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.1M** -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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