
 

 

 

 

   

สรุป  หลงัเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลดลงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดตวัขึน้และดชันีดอลลาร์แข็งค่าขึน้ ในวนันี ้
ราคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัในกรอบ 1,812.80-1,820.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดนทองค าได้แรงหนนุจากมดูีส์้ อนาไลติกส์ กลา่วว่านโยบายรักษา
จ านวนผู้ติดเชือ้โควิดให้เป็นศนูย์ (Zero-Covid) ของจีนท าให้ปัญหาห่วงโซ่อปุทานโลกถกูซ า้เติม ประกอบกบัสถานการณ์ความตึงเครียดต่อเนื่อง
หลงัเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุลงทะเลญ่ีปุ่ นอีกลกูในเช้านี ้ซึ่งเป็นการยิงทดสอบขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียงเป็นครัง้ที่ 4 โดยไม่สนค าวิจารณ์จาก
นานาชาติและการคว ่าบาตรของสหรัฐ อยา่งไรก็ตามยงัคงมีปัจจยักดดนัทองค ามาจาก จีนเผยผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2564 
ขยายตวั 8.1% แข็งแกร่งที่สดุในรอบ 10 ปี รวมไปถึงผลผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.ปรับตวัขึน้ 4.3% เมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึน้จากเดือนพ.ย.ที่
ขยายตวั 3.8% และแข็งแกร่งกวา่ที่นกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของรอยเตอร์คาดวา่จะปรับตวัขึน้ 3.6% ส าหรับวนันีไ้มม่ีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐเนื่องจากตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองค าสหรัฐจะปิดท าการในวนั Martin Luther King 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                  เปิดสถานะซือ้หากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลาร์ต่อออนซ์) และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       
17-01-2565 11:36 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.70 1,820.02 3.32 0.18 

Spot Silver ($) 22.94 23.00 0.06 0.26 

เงนิบาท (฿/$) 33.18 33.27 0.09 0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,650 50 0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 86.32 86.12 -0.20 -0.23 

ดชันดีอลลาร ์ 95.19 95.16 -0.03 -0.03 

เงนิยโูร (€/$) 1.1416 1.1418 0.00 0.02 

ท่ีมา : Aspen 

 

 

       1,802   1,787  1,770 

       1,834   1,849  1,863 

        1,771   1,787  1,808 

 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,808-1,802  

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,827-1,834 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,802 

 

 

 



 

 

 

 (+) แพทย์สหรัฐชี ้โอมิครอนท าบุคลากรโรงพยาบาลขาดแคลน ผู้ป่วยเส่ียงเสียชีวิตเพิ่ม ดร.ซามีร์ คาดรี แพทย์ประจ าศนูย์คลินิกสุขภาพแห่งชาติ
ของสหรัฐกล่าวว่า โควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอนท าให้โรงพยาบาลกลายเป็นสถานท่ีอนัตราย เน่ืองจากท าให้มีผู้ ป่วยล้นจนเกิดวกิฤตขาดแคลนบคุลากรทาง
การแพทย์ ดร.คาดรีเป็นหวัหน้านกัวจิยัในงานวจิยัชิน้ส าคญัในช่วงแรก ๆ ของการระบาดท่ีพบวา่ ผู้ ป่วยโควดิมีความเส่ียงจะเสียชีวติเพิ่มขึน้เม่ือโรงพยาบาล
มีผู้ ป่วยจ านวนมากจนท าให้เจ้าหน้าท่ีรับภาระหนกั โดย 1 ใน 4 ของการเสียชีวิตทัง้หมดอาจมีสาเหตมุาจากจ านวนผู้ ป่วยท่ีพุ่งขึน้ดงักล่าว  "เม่ือถึงจุดหนึ่ง 
ความแออัดจะกลายเป็นเร่ืองของปริมาณล้วน ๆ และเม่ือมีปริมาณผู้ ป่วยสูงมาก ความแออัดก็จะท าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้" นอกจากวิกฤตบุคล ากรทาง
การแพทย์ขาดแคลนแล้ว กลุ่มพยาบาลยงัชีใ้ห้เหน็วา่การมีผู้ ป่วยแออดัท าให้เกิดปัญหาอนัตรายอ่ืน ๆ ตามมาด้วย 

 (+) มูดีส์้คาดนโยบาย Zero-Covid ของจีนส่งผลกระทบซ า้เติมปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก คาทรีน่า เอลล์ นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุสของมดูีส์้ อนาไล
ตกิส์ แสดงความคดิเห็นวา่ ปัญหาตดิขดัในห่วงโซ่อปุทานท่ียงัคงมีอยู่นัน้ มีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีจีนใช้นโยบายรักษาจ านวนผู้ตดิเชื อ้โควิดให้เป็นศนูย์หรือ 
Zero-Covid โดยปัจจุบนัปัญหาคอขวดฝ่ังอุปทานได้ด าเนินมายาวนานถึงหนึ่งปีแล้ว แต่ผู้ เช่ียวชาญคาดว่า ปัญหาดงักล่าวจะเร่ิมคล่ีคลายลงในช่วงต้นปี นี ้
"การผลิตวสัดตุ่าง ๆ จะเร่ิมสร้างแรงกดดนัขาลงตอ่ราคาผู้ผลิตและราคาปัจจยัการผลิต แต่นโยบาย Zero-Covid ของจีนท่ีท าให้มีการปิดทา่เรือและโรงงานท่ี
ส าคญัอยู่บอ่ยครัง้ ก็จะยงัสร้างปัญหาตดิขดัในส่วนนีอ้ยู่"  

  (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกเช้านี ้แม้ถูกสหรัฐคว ่าบาตร-นานาชาติวิจารณ์ กองทพัเกาหลีใต้ยืนยนัว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุ 1 ลูกไปทางฝ่ัง
ตะวนัออกของทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้าวันนี ้ขณะท่ีหน่วยป้องกันภัยชายฝ่ังของญ่ีปุ่ นคาดว่าอาจเป็นขีปนาวุธทิง้ตัว (Ballistic Missile) เกาหลีเหนือยังคง
เดินหน้าทดสอบอาวธุ ซึง่รวมถึงการทดสอบยิงขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) จ านวน 1 ลูกเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) และยิง
ขีปนาวธุประเภทดงักล่าวจ านวน 2 ลูกก่อนหน้านัน้ ส่งผลให้คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเป็นครัง้แรก นอกจากนี ้
นานาประเทศซึง่รวมถงึญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ยงัได้ออกมาวพิากษ์วิจารณ์การกระท าดงักล่าวของเกาหลีเหนือ 

 (+) "ไบเดน-คิชิดะ" จัดประชุมทางไกลวันศุกร์นี ้มุ่งกระชับสัมพันธ์-คานอ านาจจีน ท าเนียบขาวเปิดเผยวา่ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แหง่สหรัฐจะจดั
ประชุมทางไกลร่วมกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ แห่งญ่ีปุ่ น ในวนัศกุร์ท่ี 21 ม.ค.นี ้โดยผู้น าทัง้สองประเทศพยายามกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างกนัให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ท่ามกลางการแผ่อิทธิพลเพิ่มมากขึน้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของจีน "การประชุมทางไกลครัง้นีจ้ะเน้นย า้ถึงความเป็นพนัธมิตรอนัแข็งแกร่ง
ระหวา่งสหรัฐและญ่ีปุ่ น ซึง่ถือเป็นเสาหลกัของสนัติภาพ ความมัน่คง และเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกและทัว่โลก" นางเจน ซากี โฆษกท าเนียบขาวระบุใน
แถลงการณ์ท่ีเผยแพร่ในวนัอาทิตย์ (16 ม.ค.) ทัง้นี ้นางซากีกล่าววา่ ปธน.ไบเดนรอคอยท่ีจะท างานร่วมกบันายกฯคิชิดะ เพ่ือพฒันาวิสยัทศัน์ร่วมกนัในการ
สร้างเสรีภาพและเปิดกว้างอินโดแปซิฟิก และเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งรวมถึงการร่วมมื อผ่านกลุ่ม Quad ซึง่เป็นกลุ่มประเทศประชาธิปไตย
ส าคญัแหง่อินโดแปซฟิิก อนัรวมถงึออสเตรเลียและอินเดีย 

 (+) จีนเผยเดือนธ.ค.ยอดค้าปลีกเพิ่มเพียง 1.7% ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน(NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.ของจีนขยบัขึน้ 1.7% เม่ือ
เทียบรายปี ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ท่ีขยายตวัแข็งแกร่งถงึ 3.9% และต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 3.7% ส่วนยอดค้าปลีกตลอดปี 2564 ของ
จีนปรับตวัขึน้ 12.5% เม่ือเทียบรายปี 

 (-) จีนเผย GDP ปี 64 ขยายตัว 8.1% แข็งแกร่งสุดในรอบ 10 ปี  ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ปี 2564 ของจีนขยายตวั 8.1% ซึง่เป็นอตัราการขยายตวัท่ีแข็งแกร่งที่สดุในรอบ 10 ปี เน่ืองจากอปุสงค์ภายในประเทศฟืน้ตวัจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้นี ้ตวัเลข GDP ปี 2564 ของจีนขยายตวัรวดเร็วกวา่ปี 2563 ท่ีมีการขยายตวัเพียง 2.2% ซึง่บง่ชีว้่าผู้บริโภคและภาคเอกชนมี
ความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี ตวัเลข GDP ในไตรมาส 4/2564 ของจีนขยายตวัเพียง 4% เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส
สดุท้ายของปีได้ถกูบดบงัด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 โดยเฉพาะสายพนัธุ์โอมิครอน  

 (-) จีนเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.พุ่ง 4.3% ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน(NBS) เผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.ปรับตวัขึน้ 4.3% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี ซึง่เพิ่มขึน้จากเดือนพ.ย.ที่ขยายตวั 3.8% และแข็งแกร่งกว่าท่ีนกัวิเคราะห์ในโพลส ารวจของรอยเตอร์คาดว่าจะปรับตวัขึน้ 3.6% ส่วนผลผลิต
ภาคอตุสาหกรรมตลอดปี 2564 ของจีนปรับตวัขึน้ 9.6% เม่ือเทียบรายปี โดยผลผลิตภาคอตุสาหกรรมเป็นดชันีชีว้ดัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจีน 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคัญทางเศร ฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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 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. 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 ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 17 ม.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4   4.0%** 4.9% 

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   1.7%** 3.9% 

 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือน   4.9%** 5.2% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   4.3%** 3.8% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารท่ี 18 ม.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 17.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   29.2 26.8 

 17.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   32.1 29.9 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   25.0 31.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัจาก NAHB   84 84 

วนัพธุท่ี 19 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.2% 5.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.71M 1.71M 

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.65M 1.68M 

วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.8% 0.8% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.0% 5.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   19.9 15.4 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   221K 230K 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.   6.42M 6.46M 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    - -4.6M 

วนัศกุร์ท่ี 21 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   -0.6% 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจ จาก Conference Board   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่14 มกราคม 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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