
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัจากเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลดลงมา จากแรงกดดนัต่อเนื่องของการอาจเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาดการณ์ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) สง่ผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึน้ ซึง่เป็นปัจจยัลบต่อทองค าด้วย
เช่นกนั ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวัลกัษณะ Sideway ในกรอบแคบ 1,789.00-1,793.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยในระยะสัน้ราคาได้หยุด
แนวโน้มขาลงและก าลงัสร้างฐาน หลงัมีปัจจยัหนนุมาจากองค์การอนามยัโลก (WHO) เผยโอมิครอนยงัอนัตรายเพราะแพร่ได้ง่าย แม้อาการรุนแรง
น้อยกวา่สายพนัธุ์อื่นๆ และขอให้ทัว่โลกเร่งฉีดวคัซีน เช่นเดียวกบัทางบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ เผยประสทิธิภาพของวคัซีนเข็มกระตุ้นลดลงเมื่อเวลา
ผา่นไป ท าให้อาจต้องฉีดเข็มที่ 4 ประกอบกบัความวุน่วายในคาซคัสถาน หลงัจากรัสเซียระดมทหารพลเพื่อควบคมุการจลาจลทัว่คาซคัสถาน จาก
ที่ประชาชนประท้วงราคาน า้มนัแพง ซึง่สหรัฐก าลงัติดตามอยา่งใกล้ชิดพร้อมตัง้ข้อสงสยัวา่กองก าลงัดงักลา่วได้รับเชิญไปจริงหรือไม่ นอกจากนีป้
ธน. ฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ ผู้น าคาซคัสถานยงัได้สัง่ตดัอินเทอร์เน็ตอีกด้วย สง่ผลให้เหมืองบิทคอยน์ราว 15% จากทัว่โลกลม่ลง ส าหรับวนันีใ้ห้
นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตร, อตัราการวา่งงาน และรายได้เฉลีย่ตอ่ชัว่โมงแรงงาน 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
07-01-2565 12:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.70 1,792.17 1.47 0.07 

Spot Silver ($) 22.18 22.15 -0.03 -0.14 

เงนิบาท (฿/$) 33.57 33.56 -0.01 -0.01 

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

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 82.06 82.52 0.46 0.56 

ดชันดีอลลาร ์ 96.24 96.20 -0.05 -0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1294 1.1301 0.00 0.06 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,776   1,764  1,751 

       1,807   1,821  1,834 

        1,771   1,787  1,808 

 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะขาย 1,800-1,807  

จุดท าก าไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,779-1,776 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,821 

 

 

 



 

 

 

 (+) WHO ย า้โอมิครอนยังอันตรายแม้แสดงอาการรุนแรงน้อยกว่า วอนทั่วโลกเร่งฉีดวัคซีน  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้ อ านวยการ
ใหญ่ขององค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าววา่ แม้เชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนจะท าให้เกิดอาการรุนแรงน้อยกวา่สายพนัธุ์อ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา แต่ก็ไม่
ควรจดัวา่เป็นสายพนัธุ์ท่ีไม่อนัตราย "ผู้ติดเชือ้สายพนัธุ์โอมิครอนยงัคงต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล และยงัมีผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึ น้" นายแพทย์ทีโดรสกล่าว
ในการแถลงข่าววานนี ้(6 ม.ค.) ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ขณะนีผ้ลวิจัยเบือ้งต้นบ่งชีว้่าโอมิครอนก่อให้เกิดอาการรุนแรงน้อยกว่า และผู้ติดเชือ้มี
ความเส่ียงท่ีจะต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลน้อยลง อย่างไรก็ดี ด้วยความท่ีสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้ง่าย ยอดผู้ติดเชือ้ทัว่ โลกจึงพุ่งสูงเป็น
ประวตัิการณ์ ซึง่ได้สร้างแรงกดดนัต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมาก WHO ระบุว่า ยอดผู้ติดเชือ้ทัว่โลกเพิ่มขึน้ 71% ในสปัดาห์ท่ีสิน้สุดวนัท่ี 2 ม.ค. เม่ือ
เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะท่ียอดผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึน้ 10% โดย WHO คาดว่า ยอดผู้ติดเชือ้ท่ีแท้จริงอาจสูงกว่าท่ีมีการรายงาน และมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มขึน้ในการรายงานสปัดาห์หน้า 

 (+) โมเดอร์นาชีอ้าจต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 หลังแนวโน้มประสิทธิภาพบูสเตอร์ลด นายสเตฟาน บนัเซล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทโม
เดอร์นา อิงค์เปิดเผยว่า ประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นมีแนวโน้มลดลงเม่ือเวลาผ่านไป ท าให้ประชาชนอาจต้องฉีดเข็มท่ี 4 เพ่ือ
เสริมการป้องกนั นายบนัเซลกล่าวว่า ผู้ ท่ีได้รับวคัซีนเข็มกระตุ้นเม่ือฤดใูบไม้ร่วงปีท่ีแล้ว มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการป้องกนัเพียงพอตลอดช่วงฤดหูนาวซึง่มีผู้
ติดเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้ในขณะท่ีผู้คนมาอยู่รวมกนัภายในอาคารเพ่ือหนีจากอากาศท่ีหนาวเย็น อย่างไรก็ตาม นายบนัเซลกล่าวว่าประสิทธิภาพของวคัซีน
เข็มบูสเตอร์นัน้อาจลดลงเม่ือเวลาผ่านไปหลายเดือนเช่นเดียวกับวคัซีนสองโดสแรก ทัง้นี ้นายบนัเซลได้ให้สมัภาษณ์กบัโกลด์แมน แซคส์ใน ระหว่างการ
ประชุมซีอีโอธุรกิจด้านการดแูลสุขภาพท่ีธนาคารจดัขึน้ นายบนัเซลกล่าวถึงประสิทธิภาพของวคัซีนเข็มบูสเตอร์วา่ "ผมคงจะแปลกใจถ้าข้อมลูที่จะออกมา
ในอีกไม่ก่ีสปัดาห์บ่งชีว้า่ ประสิทธิภาพของวคัซีนเข็มบสูเตอร์ยงัคงดีอยู่แม้เวลาผ่านไป ผมวา่มนัไม่เป็นอย่างนัน้" และกล่าวอีกวา่ "เราพูดเสมอวา่ไวรัสจะไม่
หายไป เราจงึต้องอยู่ร่วมกบัมนั" 

 (+) สหรัฐจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดหลังรัสเซียส่งกองก าลังเข้าสู่คาซัคสถาน ท าเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยเม่ือวานนี ้(6 ม.ค.) ว่า สหรัฐก าลังติดตาม
อย่างใกล้ชิดหลงัมีรายงานวา่ รัสเซียส่งกองก าลงัรักษาความสงบขององค์การสนธิสญัญาความมัน่คงร่วมกนั (CSTO) ไปยงัคาซคัสถาน พร้อมตัง้ข้อสงสยั
ว่ากองก าลังดังกล่าวได้รับเชิญไปคาซัคสถานจริงหรือไม่ ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความรุนแรงครัง้ใหม่ปะทุขึน้ในกรุงอัลมาตี เมืองหลวง ของ
คาซคัสถาน หลงัจากรัสเซียเร่งระดมทหารพลร่มเพ่ือควบคมุการจลาจลทัว่ประเทศในคาซคัสถาน ซึง่เป็นหนึง่ในอดีตพนัธมิตรสหภาพโซเวียตท่ีใกล้ชิดท่ีสุด
ของรัสเซีย ทัง้นี ้ความรุนแรงดงักล่าวเกิดจากการท่ีประชาชนพากันลุกฮือประท้วงราคาน า้มันแพง จนท าให้รัฐบาลต้องประกาศลาออก เลขาธิก ารของ 
CSTO เปิดเผยกบัส านกัข่าว RIA ว่า กองก าลังรักษาความสงบโดยรวมจะมีจ านวนประมาณ 2,500 ราย และอาจเสริมก าลงัได้หากจ าเป็น นางเจน ซากี 
โฆษกท าเนียบขาวแถลงตอ่ส่ือมวลชนวา่ "เรามีข้อสงสยัเก่ียวกบัลกัษณะของค าขอนีแ้ละเป็นการได้รับเชิญจริงหรือไม่ เราไม่ทราบ ณ จดุนี"้  โดยสหรัฐจะจบั
ตาดกูารละเมิดสิทธิมนษุยชนและ "การกระท าใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการยดึสถาบนัตา่ง ๆ ของคาซคัสถาน" 

 (+) คาซัคสถานส่ังปิดอินเทอร์เน็ตหลังเกิดเหตุประท้วง ส่งผลเหมืองบิตคอยน์ล่ม เหตคุวามไม่สงบในคาซคัสถานในสปัดาห์นีไ้ด้ส่งผลให้รัฐบาลสัง่
ปิดอินเทอร์เน็ตในประเทศ ซึง่ส่งผลกระทบตอ่เหมืองบติคอยน์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ความเคล่ือนไหวดงักล่าวในคาซคัสถานมีขึน้หลงัจากเม่ือไม่ถึง 1 
ปีท่ีผ่านมา ทางการจีนได้สัง่แบนการขดุเหมืองคริปโท จงึมีนกัขดุเหมืองในจีนหลายคนได้ลีภ้ยัไปอยู่ในคาซคัสถาน แตภ่ายหลงัจากนัน้ไม่ ก่ีเดือน ประชาชน
ชาวคาซคัสถานได้ออกมาประท้วงราคาน า้มันท่ีพุ่งทะยานขึน้ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบท่ีเลวร้ายท่ีสุดในรอบหลายทศวรรษ สถานการณ์ตึงเครียด
ดงักล่าวส่งผลให้ประธานาธิบดีฆาเซมิ-โฌมาร์ต โตกาเยฟ ผู้น าคาซคัสถาน ขอความช่วยเหลือให้รัสเซียส่งทหารพลร่มเข้าไปยงัคาซคัสถานเพ่ือรักษาความ
สงบ นอกจากนี ้เขายงัได้สัง่การให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้นักขุดบิตคอยน์ในคาซคัสถานซึ่งมีสัดส่วนราว 
15% ของนักขุดเหมืองทั่วโลกไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับท าเหมือง เม่ือวานนี ้(6 ม.ค.) ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ 43,000 ดอลลาร์เป็นครัง้แรก
นบัตัง้แตเ่ดือนก.ย. 2564 และร่วงลงถงึ 8% ในช่วงระยะเวลาหนึง่ 
 

 
ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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 

วนัพฤหสับดีที่ 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. องักฤษ 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ 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 ประเท  รายการ  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 ทัง้วนั องักฤษ 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   48.7** 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.1** 53.3 

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

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.6** 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.1M** -3.6M 

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

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   3.7%** -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.8%** 5.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   207K** 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   62.0** 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.6%** 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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