
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าชว่งเชา้แกวง่ตวัในกรอบ 1,823.20-1,826.61 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสลบักนัไปมาในแดนบวกลบ ขณะที่วานนีร้าคาไดป้รบั
เพ่ิมขึน้ตอ่เน่ืองอีก 5.10 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟอ้จากการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. 
เม่ือเทียบรายเดือนสงูกวา่ที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดบั 0.4% ท าใหด้ชันีดอลลารแ์ละอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลง จนเป็นปัจจยัหนนุทองค า 
สว่นในวนันีมี้ปัจจยัชว่ยหนนุราคาจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเป็นครัง้แรก หลงัจากเกาหลีเหนือเดินหนา้ทดสอบอาวธุ ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบยิงขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) จ านวน 1 ลกูเม่ือวนัองัคารที่ผ่านมา (11 ม.ค.) และยิงทดสอบจ านวน 2 ลกูในสปัดาหท์ี่แลว้  อีก
ทัง้คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดอ้อกมาวิพากษ์วิจารณก์ารที่จีนตดัสินใจยกเลิกเที่ยวบินจากสหรฐัเพ่ิมขึน้ หลงัตรวจพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 เม่ือเดินทาง
มาถึง พรอ้มกบัเตือนว่าสหรฐัจะใชม้าตรการตอบโต ้ดา้นนางครสิตาลินา จอรเ์จียวา ผูอ้  านวยการกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) เปิดเผยในวนัพธุ (12 ม.ค.) วา่ เงิน
เฟ้อในสหรฐัมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงในไตรมาส 2/2565 รวมถึงเกาหลีใตไ้ดอ้นมุตัิการใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบรษัิทโนวาแวกซ ์อิงค ์ในวนันี ้และเตรยีมแจกจ่าย
ยาเม็ดตา้นโควิดของไฟเซอรช์ุดแรก เพื่อเพิ่มการป้องกันการติดเชือ้ไวรสัโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจัยที่มากดดันราคาทองค าไดเ้ช่นกัน 
ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI),ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค. และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงาน
ครัง้แรกรายสปัดาห ์

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
13/01/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,825.84 1,825.73 -0.11 -0.01 

Spot Silver ($) 23.14 23.17 0.03 0.13 

เงนิบาท (฿/$) 33.27 33.20 -0.07 -0.21 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,750 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.78 84.44 -0.34 -0.40 

ดชันดีอลลาร ์ 94.99 94.97 -0.02 -0.02 

เงนิยโูร (€/$) 1.1440 1.1444 0.00 0.03 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,810   1,797  1,782 

       1,834   1,849  1,863 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,814-1,810  

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

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,797 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) "ไบเดน" คว ่าบาตรเกาหลีเหนือคร้ังแรก หลังทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว ่าบาตร
เกาหลีเหนือเป็นครัง้แรก หลงัจากเกาหลีเหนือเดนิหนา้ทดสอบอาวธุ ซึง่รวมถงึการทดสอบยิงขีปนาวธุความเรว็เหนือเสียง (Hypersonic Missile) จ านวน 1 
ลูกเม่ือวนัอังคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) และยิงทดสอบจ านวน 2 ลูกในสปัดาหท่ี์แลว้ ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า คณะบริหารของปธน.ไบเดนไ ดท้  าการ
คว ่าบาตรชาวเกาหลีเหนือ 6 ราย, ชาวรสัเซีย 1 ราย และบริษัทรสัเซียอีก 1 ราย ซึง่สหรฐัเช่ือวา่เป็นผูจ้ดัหาสินคา้จากรสัเซียและจีนเพ่ือสนบัสนนุโครงการ
ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ กระทรวงการคลังสหรฐัระบุว่า มาตรการคว ่าบาตรดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะขัดขวางความคืบหนา้ของโครงการนิวเคลียร์ ของ
เกาหลีเหนือ และเพ่ือสกดักัน้ความพยายามตา่ง ๆ ท่ีจะแพรก่ระจายเทคโนโลยีท่ีใชส้  าหรบัการผลิตอาวธุ 

 (+) สหรัฐโวยจีนส่ังยกเลิกเที่ยวบินสกัดโควิด เตอืนใช้มาตรการตอบโต้ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดอ้อกมาวพิากษว์ิจารณก์ารท่ีจีน
ตดัสินใจยกเลิกเท่ียวบินจากสหรฐัเพิ่มขึน้ หลังตรวจพบผู้ติดเชือ้ไวรสัโควิด -19 เม่ือเดินทางมาถึง พรอ้มกับเตือนว่าสหรฐัจะใชม้าตรการตอบโต ้"การ
ด าเนินการของจีนขดักบัขอ้ผกูพนัภายใตข้อ้ตกลงดา้นการขนส่งทางอากาศระหวา่งสหรฐั-จีน ซึง่เราด  าเนินการรว่มกบัรฐับาลจีน เราจงึขอรกัษาสิทธ์ิโดยใช้
มาตรการตามกฎเกณฑท่ี์เหมาะสม" โฆษกกระทรวงคมนาคมสหรฐั (USDOT) กล่าว 

 (+) WHO เตือนโอมิครอนยังคงเป็นอันตรายต่อคนไม่ฉีดวัคซีน แม้รุนแรงน้อยกว่าเดลตา  นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการ
ใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเม่ือวานนี ้(12 ม.ค.) ว่า โควิด -19 สายพนัธุโ์อมิครอนก่อใหเ้กิดโรครา้ยแรงไดน้อ้ยกว่าสาย
พนัธุเ์ดลตา แต่ยงัคงเป็น "ไวรสัอันตราย" โดยเฉพาะกบัผูท่ี้ไม่ไดฉี้ดวคัซีน นายแพทยที์โดรสกล่าวว่า มีมากกว่า 90 ประเทศท่ียังฉีดวคัซีนใหป้ระชากรใน
ประเทศไดไ้ม่ถึง 40% และคนในทวีปแอฟริกามากกว่า 85% ยงัไม่ไดแ้มแ้ต่เข็มแรก ส านกัข่าวรอยเตอรน์  าเสนอรายงานทางระบาดวิทยาของ WHO เม่ือ
วนัองัคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) ซึง่ระบวุ่า ยอดผูต้ดิเชือ้เพิ่มขึน้ 55% หรือ 15 ลา้นรายในช่วงสปัดาหท่ี์ 2-9 ม.ค. นบัเป็นสถิติการพบผูต้ดิเชือ้จ านวนมากท่ีสุด
ภายในสปัดาหเ์ดียวในขณะนี ้

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 247.72 จุด  เหตุเยนแข็ง-วิตกยอดติดโควิดพุ่ง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าลดลงในวันนี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุวติกว่ายอดตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท่ีพุ่งขึน้ในญ่ีปุ่ นนัน้ อาจกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่เงินเยนท่ีแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลารเ์ม่ือ
วานนีถ้่วงตลาดลงดว้ย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 28,517.94 จุด ลดลง 247.72 จดุ หรือ -0.86% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วง
เชา้นีน้  าโดยกลุ่มคา้ปลีก, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั และกลุ่มขนส่งทางบก 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดบวก 159.31 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดในแดนบวกเชา้นี ้ตามทิศทางดชันีดาวโจนส์
ตลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพธุ (12 ม.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากมมุมองท่ีว่า ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีสอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องตลาดจะไม่ท  าให้
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ถูกกดดนัใหเ้รง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่ในวนั
พรุง่นี ้ซึง่รวมถงึเจพีมอรแ์กน และซติีก้รุ๊ป ดชันีฮั่งเส็งเปิดวนันีท่ี้ 24,561.48 จดุ เพิ่มขึน้ 159.31 จดุ หรือ +0.65%  

 (-) IMF คาดเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มปรับลดลงใน Q2/2565 นางคริสตาลินา จอรเ์จียวา ผู้อ  านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) 
เปิดเผยในวนัพุธ (12 ม.ค.) ว่า เงินเฟ้อในสหรฐัมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงในไตรมาส 2/2565 "น่ีคือประเด็นท่ีเราตอ้งจัดการกับปัญหาติดขัด ดา้นห่วงโซ่
อุปทาน แต่เรามองเห็นสัญญาณความคืบหนา้ในประเด็นดงักล่าวบา้งแลว้" นางจอรเ์จียวากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทศันซ์ีเอ็นบีซี ในวนั
เดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัพุ่งขึน้ 7.0% ในปี 2564 ซึ่งเป็นการปรบัตัวขึน้เม่ือเทียบรายปีมากท่ีสุด
นบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย.ปี 2525   

 (-) เกาหลีใต้อนุมัติวัคซีนโนวาแวกซ ์พร้อมน าเข้ายาเม็ดต้านโควิดของไฟเซอร์ เกาหลีใตไ้ดอ้นมุตัิการใชว้คัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัทโน
วาแวกซ ์อิงค ์ในวนันี ้และเตรียมแจกจ่ายยาเม็ดตา้นโควดิของไฟเซอรช์ดุแรก เพ่ือเพิ่มการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโควิด -19 สายพนัธุโ์อมิครอน ส านกัข่าว
รอยเตอรร์ายงานวา่ กระทรวงความปลอดภยัดา้นอาหารและยาของเกาหลีใต ้ไดอ้นมุตักิารใชว้คัซีนของบรษิัทโนวาแวกซแ์ลว้ โดยก่อนหนา้นี ้เกาหลีใตเ้คย
อนมุตัิวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ โมเดอรน์า ไฟเซอร ์และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ขณะเดียวกนั กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใตเ้ปิดเผยวา่ แพ็กซโ์ลวิด 
(Paxlovid) ซึ่งเป็นยาตา้นโควิด-19 ชนิดรบัประทานของไฟเซอร ์จะถึงเกาหลีใตอ้ย่างนอ้ย 21 ,000 เม็ดในวนัพรุ่งนี ้และอีก 10,000 เม็ดจะถึงเกาหลีใต้
ภายในสิน้เดือน 
                                                                                                        ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 



      การประกา ตัวเลขส าคั ทางเ ร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเท  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 

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. 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. 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. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการ ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

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

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

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเท  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.   2.3%** 1.1% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.5%** 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.6%** 0.5% 

 22.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห ์   -4.6M** -2.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 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 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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