
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกวง่ตวัในกรอบ 1,819.30-1,827.26 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีการเคลื่อนไหวในทิศทางไซดเ์วยข์าขึน้แตอ่ยู่ภายในกรอบ ขณะท่ีวานนีร้าคาได้
ปรบัตวัลงเล็กนอ้ย 4.06 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เน่ืองจากเผชิญแรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิค ส่วนในวนันีม้ีปัจจยัช่วยหนุนราคาจากเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารยูนิ
เซฟ (UNICEF) เปิดเผยวา่ ประเทศยากจนหลายประเทศไดป้ฏิเสธวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 กวา่ 100 ลา้นโดสจากโครงการโคแวกซ ์(COVAX) ในเดือนธ.ค.ท่ีผ่าน
มา โดยเหตผุลหลกัมาจากวคัซีนดงักล่าวใกลห้มดอาย ุตัวเลขดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความล าบากของการฉีดวคัซีนทั่วโลกแมว้า่จะมีวคัซีนเพิ่มขึน้ก็ตาม ประกอบ
กบัตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียวนันีต้า่งรว่งลง ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัท่ีปิดรว่งลงเมื่อคืนท่ีผา่นมา หลงัจากเจา้หนา้ท่ีหลายคนของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนุนให้
เฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.นี ้ดา้นท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดส้ั่งการใหร้ฐับาลจดัซือ้ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) หรือ 
ATK เพิ่มเติมอีก 500 ลา้นชุดเพื่อรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ส  าหรบัการจัดส่งใหแ้ก่ประชาชนเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน 
รวมถึงส านกังานศลุกรกรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้า่ ยอดสง่ออกเดือนธ.ค.ของจีนพุง่ขึน้ 20.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ท่ีมีการขยายตวั 
22% โดยนกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดการณไ์วก้่อนหนา้นีว้่า ยอดส่งออกเดือนธ.ค.ของจีนจะเพิ่มขึน้ 20% ประเดน็เหลา่นีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนั
ราคาทองค าไดเ้ช่นกัน ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหติ้ดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั มีการเปิดเผยหลายรายการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.,ยอดคา้ปลีก
เดือนธ.ค.,การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.,ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภคขัน้ตน้เดือนม.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน เป็นตน้ 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
14/01/2565 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.78 1,826.40 4.62 0.25 

Spot Silver ($) 23.06 23.16 0.10 0.43 

เงนิบาท (฿/$) 33.21 33.20 -0.01 -0.03 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,700 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.06 84.36 0.30 0.36 

ดชันดีอลลาร ์ 94.86 94.69 -0.17 -0.18 

เงนิยโูร (€/$) 1.1457 1.1475 0.00 0.16 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,810   1,797  1,782 

       1,834   1,849  1,863 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,812-1,810  

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

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,797 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) UNICEF เผยประเทศยากจนปฏิเสธวัคซีนโควิดกว่า 100 ล้านโดส เน่ืองจากใกล้หมดอายุ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารยนิูเซฟ (UNICEF) เปิดเผยว่า 
ประเทศยากจนหลายประเทศไดป้ฏิเสธวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 กว่า 100 ลา้นโดสจากโครงการโคแวกซ ์(COVAX) ในเดือนธ.ค.ท่ีผ่านมา โดยเหตผุล
หลกัมาจากวคัซีนดงักล่าวใกลห้มดอายุ ตวัเลขดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความล าบากของการฉีดวคัซีนทั่วโลกแมว้่าจะมีวคัซีนเพิ่มขึน้ก็ตาม โดยโครงการ 
COVAX ไดส้่งมอบวคัซีนเกือบ 1 พนัลา้นโดสใหก้บัประเทศตา่ง ๆ เกือบ 150 ประเทศแลว้ นอกจากนี ้กลุ่มประเทศยากจนยงัไดร้บัวคัซีนล่าชา้เน่ืองจากไม่
มีท่ีจดัเก็บท่ีเพียงพอ รวมไปถึงการขาดตูแ้ช่เย็นส าหรบัวคัซีน คาดิลลิกล่าว พรอ้มเสริมว่า หลายประเทศยงัเผชิญปัญหาความลงัเลท่ีจะเขา้รบัวคัซีนใน
ระดบัสงูและสรา้งภาระหนกัใหก้บัระบบสาธารณสขุ 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดร่วง 243.91 จุด กงัวลเฟดขึน้ดอกเบีย้เดือนมี.ค. ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดรว่งลงในวนันี ้ตามทิศทางตลาด
หุน้สหรฐัท่ีปิดรว่งลงเม่ือคืนท่ีผ่านมา หลงัจากเจา้หนา้ท่ีหลายคนของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนนุใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.นี ้ทัง้นี ้
ดชันีฮั่งเส็งกงเปิดวนันีท่ี้ 24,185.86 จุด ลดลง 243.91 จดุ หรือ -1% เจา้หนา้ท่ีเฟดหลายคนสนบัสนนุการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพ่ือสกดัเงิน
เฟ้อ ซึ่งรวมถึงนางลาเอล เบรนารด์ หนึ่งในคณะผูว้่าการเฟด โดยนางเบรนารด์ไดก้ล่าวตอ่คณะกรรมาธิการดา้นการธนาคารประจ าวฒุิสภาสหรฐัเ ม่ือวาน
นีว้่า เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ โดยเฟดมีความพรอ้มท่ีจะด าเ นินการดงักล่าวทนัทีท่ีโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) ยตุลิง 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 543.43 จุด วติกเฟดขึน้ดอกเบีย้เรว็กวา่คาด ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ร่วงในวนันี ้โดยปรบัตวั
ลงมากกว่า 2% ในช่วงสัน้ ๆ เน่ืองจากนักลงทนุประเมินว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ส  านกัข่าวเกียวโด
รายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 27,945.70 จุด ร่วงลง 543.43 จุด หรือ -1.91% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้นีน้  าโดยกลุ่มบรกิาร, กลุ่มเครื่องจกัร 
และกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 11.19 จุด จบัตาจีนเผยขอ้มลูการคา้ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนเปิดลบในวนันี ้ขณะท่ีนัก
ลงทนุจบัตาการเปิดเผยขอ้มลูการคา้ของจีน โดยส านกังานศลุกากรจีนจะเปิดเผยตวัเลขการส่งออก , น าเขา้ และดลุการคา้ประจ าเดือนธ.ค. ในวนันี ้เวลา 
10.00 น.ตามเวลาไทย ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตเปิดวนันีท่ี้ 3,544.07 จดุ ลดลง 11.19 จดุ หรือ -0.31%  

 (-) สหรัฐส่ังซือ้ชุดตรวจ ATK เพิ่มอีก 500 ล้านชุดให้ประชาชนรับมือโอมิครอน ท  าเนียบขาวเปิดเผยวา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดส้ั่งการใหร้ฐับาล
จดัซือ้ชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit) หรือ ATK เพิ่มเติมอีก 500 ลา้นชุดเพ่ือรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ส  าหรบัการจัดส่งใหแ้ก่ประชาชนเพ่ือ
สกดัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอน การซือ้ชุดตรวจ ATK จ านวน 500 ลา้นชุดดงักล่าว เป็นค าสั่งซือ้เพิ่มเติมจากจ านวน 500 ลา้น
ชดุก่อนหนา้นีท่ี้ปธน.ไบเดนสญัญาท่ีจะแจกจ่ายแก่ประชาชนในเดือนนี ้นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนระบวุ่ารฐับาลจะจดัส่งบุคลากรทางการแพทยจ์ากกองทพั
สหรฐัไปยงัโรงพยาบาลที่ก  าลงัเผชิญปัญหาในการรบัมือกบัผูป่้วยจ านวนมาก 

 (-) เยอรมนีเผยโอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศ สถาบนัโรเบริต์ คอช (RKI) ของเยอรมนีเผยว่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุ์
โอมิครอนกลายเป็นสายพนัธุห์ลกัท่ีแพรร่ะบาดในเยอรมนี ซึง่คดิเป็น 73.3% ของยอดผูต้ดิเชือ้ทั่วประเทศ เม่ือเทียบกบั 44.3% เม่ือ 7 วนัก่อนหนา้ สถาบนั 
RKI กล่าวว่า ยอดผูต้ิดเชือ้ไวรสัเดลตามีเพียง 25.9% จากยอดผูต้ิดเชือ้ทัง้หมด สถาบนั RKI ระบุว่า "ในอีกไม่ก่ีสปัดาหข์า้งหนา้ เราคาดว่ายอดผูต้ิดเชือ้
ไวรสัโอมิครอนจะเพิ่มขึน้อย่างมาก" พรอ้มเสรมิว่า "งานวิจัยในช่วงแรกชีใ้หเ้ห็นถึงสดัส่วนการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลท่ีต  ่ากว่า ในกลุ่มผูฉี้ดวคัซีน
ครบโดส เม่ือเทียบกบัการติดเชือ้จากไวรสัเดลตา" ทัง้นี ้เยอรมนีรายงานพบผูต้ิดเชือ้โควิด -19 รายใหม่กว่า 81,000 ราย ในวนัพฤหสับดี (13 ม.ค.) ซึ่งท  า
สถิตสิงูสดุเป็นประวตักิารณน์บัตัง้แตก่ารแพรร่ะบาด   

 (-) จนีเผยยอดส่งออกเดอืนธ.ค.พุ่งขึน้ 20.9% น าเข้าเพิม่เพยีง 19.5% ส านกังานศลุกรกรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้า่ ยอดส่งออกเดือนธ.ค.ของจีน
พุ่งขึน้ 20.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ท่ีมีการขยายตวั 22% ขณะท่ียอดน าเขา้เดือนธ.ค.ปรบัตวัขึน้ 19.5% ซึ่ งชะลอตวัลงอย่าง
มากจากเดือนพ.ย.ท่ีพุ่งขึน้ 31.7% ทัง้นี ้จีนมียอดเกินดลุการคา้ในเดือนธ.ค.ทัง้สิน้ 9.446 หม่ืนลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้จากระดบั 7.172 หม่ืนลา้นดอลลารใ์น
เดือนพ.ย. นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดการณ์ไวก้่อนหนา้นีว้่า ยอดส่งออกเดือนธ.ค.ของจีนจะเพิ่มขึน้ 20% , ยอดน าเขา้จะเพิ่มขึน้ 26.3% 
และยอดเกินดลุการคา้จะอยู่ท่ี 7.450 หม่ืนลา้นดอลลาร ์

                                                                                                                   ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

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.   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 

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

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2%** 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.5%** 0.7% 

 20.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   230K** 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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