
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าชว่งเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,816.60-1,822.49 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยส์ลบัไปมาในแดนบวกลบ ขณะที่วานนีร้าคาไดป้รบั
เพ่ิมขึน้ถึง 19.74 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กลา่วต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒิุสภาวานนี ้นายพาว
เวลจะระบุชดัว่า เฟดพรอ้มจะขึน้อตัราดอกเบีย้มากกวา่ที่ผูก้  าหนดนโยบายคาดการณไ์วใ้นปัจจบุนัเพื่อสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ ส่วนในวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุราคาจาก
ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานวา่ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยเม่ือวานนี ้(11 ม.ค.) ว่าโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนอาจก่อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตไดใ้นกลุ่ม
คนที่ยงัไมไ่ดฉี้ดวคัซีน ในกลุม่ผูส้งูอาย ุและผูท้ี่มีโรคประจ าตวั อีกทัง้ส  านกังานบริหารการบินแหง่ชาติสหรฐั (FAA) มีค  าสั่งหา้มเครือ่งบินฝ่ังตะวนัตกของสหรฐับางสว่นขึน้
บินโดยค าสั่งหา้มขึน้บินดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือความปลอดภยั เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวธุ 1 ลกูในชว่งเชา้วนัองัคารที่ 11 ม.ค.ตามเวลาทอ้งถ่ิน ดา้นบรษัิทไบออนเทค 
(BioNTech) ของเยอรมนีและบริษัท อินสตาดีพ (InstaDeep) จากองักฤษ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดา้นผลิตภัณฑท์ี่ใชเ้ทคโนโลยี AI ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดร้ว่มกันพฒันา
ระบบแจง้เตือนเบือ้งตน้ส  าหรบัตรวจหาไวรสัโควิด-19 สายพนัธุต์่างๆ ส  านักข่าวซินหวัรายงานว่า ในระหว่างการทดลองทางคลินิก ระบบสามารถตรวจพบไวรสัสายพนัธุ์
ต่าง ๆ กว่า 90% ที่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เคยพบโดยเฉลี่ยล่วงหนา้สองเดือน รวมถึงจีนเผยดชันี CPI,PPI ชะลอตัวในเดือนธ.ค.โดยปรบัตวัขึน้ 1.5% ในเดือนธ.ค. 
เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ที่พุง่ขึน้ 2.3% และต ่ากวา่ที่นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดว่าจะเพิ่มขึน้  1.8% ประเด็นเหลา่นีอ้าจเป็นปัจจยั
ที่มากดดันราคาทองค าไว ้ส  าหรบัวันนีแ้นะน าใหต้ิดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรฐั เปิดเผยดัชนีราคาผูบ้ริโภค(CPI),ดัชนีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน(Core CPI)เดือนธ.ค.และ
รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรอื Beige Book 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
12/01/2565 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,820.74 1,818.39 -2.35 -0.13 

Spot Silver ($) 22.76 22.74 -0.02 -0.09 

เงนิบาท (฿/$) 33.32 33.38 0.06 0.18 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,700 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 83.61 83.61 0.00 0.00 

ดชันดีอลลาร ์ 95.60 95.56 -0.04 -0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1366 1.1373 0.00 0.06 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,810   1,797  1,782 

       1,834   1,849  1,863 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,810-1,797  

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,830-1,834 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,797 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) สหรัฐส่ังห้ามบินขึ้นช่ัวคราวเพื่อความปลอดภัย หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรฐั (FAA) มีค  าสั่งหา้ม
เครื่องบินฝ่ังตะวนัตกของสหรฐับางส่วนขึน้บินเม่ือช่วงค  ่าวนัจนัทร ์(10 ม.ค.) ตามเวลาสหรฐั ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวธุ 
โดยค าสั่งหา้มขึน้บินดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความปลอดภยั เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวธุ 1 ลูกในช่วงเชา้วนัองัคารท่ี 11 ม.ค.ตามเวลาทอ้งถิ่น โดยคาด
วา่เป็นขีปนาวธุทิง้ตวั (Ballistic Missile) ซึ่งเหตกุารณ์ล่าสุดนีเ้กิดขึน้หลงัจากส่ือของรฐับาลเกาหลีเหนือรายงานเม่ือสปัดาหท่ี์แลว้ว่า เกาหลีเหนือประสบ
ความส าเร็จในการทดลองยิงขีปนาวธุไฮเปอรโ์ซนิกซึ่งไดร้บัการพฒันาขึน้ใหม่ นอกจากเหตกุารณว์านนีแ้ลว้ เกาหลีเหนือยงัไดย้ิงขีปนาวธุความเร็วเหนือ
เสียง (Hypersonic Missile) เม่ือวนัท่ี 5 ม.ค.ดว้ย 

 (+) WHO เผยโอมิครอนอาจคร่าชีวิตคนไม่ฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุ และคนมีโรคประจ าตัว ส านักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
เปิดเผยเม่ือวานนี ้(11 ม.ค.) ว่า โควิด-19 สายพันธุโ์อมิครอนอาจก่อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตไดใ้นกลุ่มคนท่ียังไม่ไดฉี้ดวคัซีน ในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
และผูท่ี้มีโรคประจ าตวั นายแพทยไ์มค ์ไรอนั ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ WHO กล่าวว่า คนท่ีไม่ไดฉี้ดวคัซีนมีความเส่ียงสูงขึน้ท่ีจะป่วย
หนกัและเสียชีวิตจากโอมิครอน ดา้นแพทยห์ญิงมาเรีย แวน เคอรค์อฟ หวัหนา้ดา้นเทคนิคของ WHO ดา้นการรบัมือโควดิ-19 กล่าวว่า ผูสู้งอายุและคนท่ีมี
โรคประจ าตวัจะมีความเส่ียงสูงขึน้ท่ีจะเสียชีวิตจากโอมิครอนเม่ือเทียบกบัคนกลุ่มอ่ืนๆ ในทางกลับกัน นายแพทยไ์รอันกล่าวว่า คนท่ีฉีดวคัซีนแลว้จะมี
อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กนอ้ยหากตดิเชือ้โอมิครอน 

 (-) ไบออนเทคจับมือบริษัทเทคฯ อังกฤษ พัฒนาระบบตรวจวเิคราะหโ์ควดิด้วย AI บริษัท ไบออนเทค (BioNTech) ของเยอรมนีและบรษิัท อินสตา
ดีพ (InstaDeep) จากอังกฤษ ซึ่งมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภัณฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยี AI ในการวิเคราะหข์้อมูล ไดร้่วมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนเบือ้งตน้
ส าหรบัตรวจหาไวรสัโควิด-19 สายพนัธุ์ต่างๆ ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ในระหว่างการทดลองทางคลินิก ระบบสามารถตรวจพบไวรสัสายพันธุ์ต่ าง ๆ 
กว่า 90% ท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เคยพบโดยเฉล่ียล่วงหนา้สองเดือน นอกจากนี ้บริษัทยงัระบุว่า ระบบ EWS สามารถตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ไวรสัสาย
พนัธุ ์"ไอเอชย"ู (IHU) ได ้ซึ่งปรากฏว่า ไวรสัสายพนัธุนี์ส้ามารถหลบเล่ียงระบบภูมิคุม้กนัไดเ้ช่นเดียวกบัสายพนัธุโ์อมิครอน แต่มีความสามารถในการเพิ่ม
จ านวนไดน้อ้ยกวา่มาก จงึยงัไม่น่ากงัวลมากนกัเม่ือพิจารณาจากขอ้มลูที่มี 

 (-) จีนเผยดัชนี CPI,PPI ชะลอตัวในเดือนธ.ค. คาดเปิดทางใช้นโยบายผ่อนคลายการเงนิ ส านกังานสถิติแห่งชาติ (NBS) รายงานในวนันีว้่า ดชันี
ราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค ปรบัตวัขึน้ 1.5% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือน
พ.ย.ท่ีพุ่งขึน้ 2.3% และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 1.8%  ขอ้มลูของ NBS ระบุว่า ดชันี CPI ตลอดปี 2564 ของจีน
ปรบัตวัขึน้ 0.9% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งชะลอตวัลงอย่างมากจากปี 2563 ท่ีขยายตวั 2.5% ส่วนดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัตน้ทุนสินคา้ท่ีหนา้
ประตูโรงงาน ปรบัตวัขึน้ 10.3% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ท่ีมีการขยายตวั 12.9% และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะ หค์าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 
11.1% 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดบวก 330.46 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดในแดนบวกเชา้นี ้ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดบวกในวนัองัคาร (11 ม.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั ( เฟด) ไม่ไดส้่งสญัญาณเรื่องทิศทาง
อตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ดชันีฮั่งเส็งเปิดวนันีท่ี้ 24,069.52 จดุ เพิ่มขึน้ 330.46 จดุ หรือ +1.39% อย่างไรก็ดี นายพาวเวลเช่ือมั่นวา่ แผนการใช้
นโยบายคมุเขม้ดา้นการเงินของเฟดในปีนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรฐัก็แข็งแกร่งพอท่ีจะท าใหเ้ฟดไม่ตอ้งใชม้าตรการกระตุน้
ขนานใหญ่อีกตอ่ไป นอกจากนี ้นายพาวเวลคาดวา่ เศรษฐกิจสหรฐัจะสามารถฝ่าฟันสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ -19 สายพนัธุโ์อมิครอนไป
ได ้และเช่ือวา่ผลกระทบท่ีมีตอ่เศรษฐกิจนัน้จะเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเท่านั้น 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 525.73 จุด จากแรงชอ้นซือ้หุน้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้บวกในวนันี ้เน่ืองจากนักลงทนุเขา้
ช้อนซือ้หุน้หลังจากดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลงแตะระดับต ่าสุดใน 3 สัปดาหเ์ม่ือวานนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิ ดภาคเช้าวนันีท่ี้ระดับ 
28,748.21 จดุ พุ่งขึน้ 525.73 จดุ หรือ +1.86% หุน้บวกน าตลาด ไดแ้ก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภณัฑโ์ลหะ และกลุ่มขนส่งทางทะเล 

                                                                                                                    
                                                                                                                    ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

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

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

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

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

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  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. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

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

 21.00น. สหรฐั  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 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. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  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- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 10 ม.ค. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุจาก Sentix   14.9** 13.5 

 22.00น. สหรฐั  สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.4%** 1.2% 

วนัองัคารท่ี 11 ม.ค. 18.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.9** 98.4 

 22.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   44.7** 48.4 

วนัพธุท่ี 12 ม.ค. 17.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.6% 1.1% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 22.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห ์   - -2.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 ม.ค. 02.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.7% 

 20.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   213K 207K 

วนัศกุรท่ี์ 14 ม.ค. 20.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.   0.2% 0.3% 

 20.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   0.0% 0.3% 

 21.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนธ.ค.   77.1% 76.8% 

 22.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน   1.2% 1.2% 

 22.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก UoM   70.0 70.6 

 22.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.8% 

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

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 07 มกราคม 2565 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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