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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,801.10-1,807.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีวานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัลงมาถงึ 28.14 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หลงัจากนกัลงทนุมีมมุมองเชิงบวกท่ีว่าไวรัส COVID-19 สายพนัธุ์โอมิครอนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ซึง่ท าให้ดชันีดาวโจนส์, 
S&P500 และดชันี Nasdaq ปิดบวกไป ในวนันีท้องค าได้ปัจจยัหนนุจากมหาวิทยาลยัจอห์นส์ ฮอปกินส์ เผยยอดผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในสหรัฐในวนัจนัทร์ท่ี 3 
ม.ค.เพียงวนัเดียวมากกว่า 1 ล้านคน ถือเป็นสถิติผู้ติดเชือ้ใหม่รายวนัท่ีสงูท่ีสดุของโลกตลอดกว่า 2 ปีท่ีผ่านมา หลงัสายพนัธุ์โอมิครอนแพร่เชือ้ได้รวดเร็ว 
ขณะท่ีด้านสหรัฐ รัสเซีย จีน องักฤษ และฝร่ังเศส 5 ประเทศท่ีครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกนัโดยยืนยนัว่าทกุฝ่ายจะต้องหลีกเลี่ยง
สงครามนิวเคลียร์และจ ากดับทบาทไว้เพื่อป้องกนัและยบัยัง้การรุกรานเท่านัน้ ประเด็นนีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัราคาทองค าได้เช่นกนั ส าหรับคืนนีใ้ห้
นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ เปิดเผยตวัเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมนุเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนพ.ย. และดัชนีภาคการ
ผลิตเดือนธ.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) ทัง้นีบ้ริเวณ 1,797-1,793 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่หลดุ แนะน าเสี่ยงเข้าซือ้ เพื่อท าก าไร
ระยะสัน้จากการแกว่งตวั  ทัง้นี ้สามารถทยอยแบง่ปิดสถานะซือ้ท าก าไร หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,817-1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

04-01-2565 16:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.10 1,806.10 5.00 0.28 

Spot Silver ($) 22.88 22.85 -0.03 -0.13 

เงนิบาท (฿/$) 33.24 33.29 0.05 0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,500 -200 -0.70 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 78.93 79.18 0.25 0.32 

ดชันดีอลลาร ์ 96.23 96.23 0.00 0.00 

เงนิยโูร (€/$) 1.1296 1.1304 0.00 0.07 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,793    1,779   1,762 

        1,817    1,831   1,845 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิด/ถือสถานะซ้ือ 1,797-1,793  

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,817-1,831 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,793 

 

 

 



 

 

 (+) สหรัฐอ่วม! พบผู้ติดโควิดวันเดียวทะลุ 1 ล้านคน สูงสุดในโลก ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานข้อมลูของมหาวทิยาลยัจอห์นส์ ฮอปกินส์ ซึง่ระบวุ่า ยอด
ผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในสหรัฐในวนัจนัทร์ท่ี 3 ม.ค.เพียงวนัเดียวมีจ านวนมากกว่า 1 ล้านคน หลงัเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอนท่ีแพร่เชือ้ได้
รวดเร็วกว่าเดิม ตวัเลขดงักล่าวถือเป็นสถิติผู้ติดเชือ้ใหม่รายวนัท่ีสูงท่ีสุดของโลก นับตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดช่วงกว่า 2 ปีท่ีผ่านมา โดย
จ านวนผู้ตดิเชือ้รายวนัท่ีทะลุ 1 ล้านคนนีน้บัเป็นการพุ่งขึน้เกือบ 2 เทา่จากสถิติเดมิท่ีระดบั 590,000 ราย ซึง่เกิดขึน้เม่ือเพียง 4 วนัก่อนเท่านัน้ สถิตดิงักล่าวได้
สร้างความกังวลอย่างมาก เน่ืองจากมีชาวสหรัฐจ านวนมากท าการตรวจเชือ้ด้วยชุดตรวจโควิดเองท่ีบ้าน ซึ่งผลตรวจเหล่านีไ้ม่ได้รายงานรวม อยู่ในตวัเลข
ทางการของรัฐบาล จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่า ตวัเลขหลกัล้านคนนีย้งัประเมินต ่ากว่าความเป็นจริง จ านวนผู้ติดเชือ้ท่ีพุ่งสูงขึน้นัน้ ส่ งผลให้สหรัฐต้องมีการ
ยกเลิกเท่ียวบนิจ านวนมาก รวมถงึการปิดโรงเรียนและส านกังานหลายแหง่ ขณะที่โรงพยาบาลต้องรับภาระหนกัเน่ืองจากมีผู้ ป่วยจ านวนมากเข้ารับการรักษา 

 (+) สหรัฐจับมือ 4 ชาติมหาอ านาจรวมจีน-รัสเซีย ให้ค าม่ันร่วมป้องกันสงครามนิวเคลียร์ สหรัฐ รัสเซีย จีน องักฤษ และฝร่ังเศส ซึง่เป็น 5 ประเทศท่ี
ครอบครองอาวธุนิวเคลียร์ ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกนัในวนัจนัทร์ (3 ม.ค.) โดยยืนยนัว่าทกุฝ่ายจะต้องหลีกเล่ียงสงครามนิวเคลียร์และควรจ ากดับทบาทของ
อาวธุดงักล่าวไว้เพ่ือจุดประสงค์ในการป้องกนัและยบัยัง้การรุกรานเท่านัน้ จีนระบุว่าแถลงการณ์ดงักล่าวเป็นฉบบัแรกท่ีผู้น าในกลุ่ม 5 ประเทศท่ีครอบครอง
อาวธุนิวเคลียร์ออกแถลงเก่ียวกบัปัญหาอาวธุนิวเคลียร์ แต่ยงัไม่มีความคืบหน้าชดัเจนใด ๆ เก่ียวกบัเป้าหมายของการปลดอาวธุนิวเคลียร์ ท่ามกลางความ
ขัดแย้งท่ีเพิ่มขึน้ระหว่างสหรัฐกับจีน แถลงการณ์ระบุว่า "เรายืนยันว่าสงครามนิวเคลียร์นัน้ไม่สามารถเอาชนะได้และเราจะไม่มีวนัท าส งครามนัน้ การใช้
นิวเคลียร์อาจมีผลกระทบในวงกว้างตามมา และเรายังยืนยันว่าอาวุธนิวเคลียร์ ควรจะถูกใช้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการป้องกัน ยับยัง้การรุกราน และป้องกัน
สงคราม"  

 (+) ยอดค้าปลีกของเยอรมนีในเดือนพ.ย. เพิ่มขึน้สูงกว่าที่นักวเิคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ยอดค้าปลีกรายปีพุ่งสงูเป็นประวตัิการณ์ แม้รัฐบาลจะต่อ
อายุมาตรการควบคมุโรคโควิด-19 ซึง่ฉุดการฟืน้ตวัของผู้บริโภคในเยอรมนีก็ตาม รายงานระบุว่า ยอดค้าปลีกในเดือนพ.ย. ขยบัขึน้ 0.6% เม่ือเทียบเป็นราย
เดือน ซึง่สวนทางกบัท่ีนกัวเิคราะห์คาดการณ์ไว้วา่จะลดลง 0.5% 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรป เปิดพุ่งท านิวไฮ หลังได้แรงหนุนจากหุ้นท่องเที่ยว,ค้าปลีก ตลาดหุ้นยโุรปเปิดตลาดปรับตวัขึน้สูงสดุเป็นประวตักิารณ์ในวนันี ้โดยหุ้น
กลุ่มทอ่งเที่ยว, ค้าปลีก และสินค้าโภคภณัฑ์พุ่งขึน้น าตลาด หลงัมีสญัญาณว่าโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอนอาจไม่รุนแรงเทา่ท่ีมีกระแสวติกกงัวลช่วงก่อนหน้า
นี ้ส านกังานความมัน่คงด้านสุขภาพ (HSA) ของสหราชอาณาจกัรเปิดเผยผลการวจิยัในวนัศกุร์ (31 ธ.ค.) ว่า ประชาชนท่ีติดเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิค
รอนนัน้มีแนวโน้มน้อยกวา่ท่ีจะต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลเม่ือเทียบกบัผู้ ป่วยท่ีติดเชือ้สายพนัธุ์เดลตา ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดท่ีระดบั 492.10 
จุด เพิ่มขึน้ 2.11 หรือ +0.43% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 16,069.80 จุด เพิ่มขึน้ 49.07 จุด หรือ +0.31% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้น
ฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 7,273.57 จดุ เพิ่มขึน้ 56.35 จดุ หรือ +0.78% 

 (-) ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ง 510.08 จุด ขานรับดอลล์แข็งค่าเทียบเยน ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตวัขึน้ในวนันีซ้ึง่เป็นวนัซือ้ขายวนัแรก
ของปี 2565 โดยได้แรงหนนุจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐท่ีแข็งค่าแตะระดบัสูงสุดในรอบ 5 ปีเม่ือเทียบกบัเงินเยน ซึง่เป็นปัจจยับวกต่อหุ้นกลุ่มท่ีต้องพึ่งพาการ
ส่งออก ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดตลาดวนันีท่ี้ระดบั 29,301.79 จดุ เพิ่มขึน้ 510.08 จุด หรือ +1.77% ซึง่เป็นระดั บปิดสูงสุดนับตัง้แต่วนัท่ี 
25 พ.ย. หุ้นบวกน าตลาดได้แก่กลุ่มขนส่งทางทะเล, กลุ่มอปุกรณ์การขนส่ง และกลุ่มประกนั 

 (-) ผู้ก่อตัง้แพลตฟอร์ม Nexo คาดราคาบิตคอยน์พุ่งแตะ 100,000 ดอลล์ภายในกลางปีนี  ้นายแอนโตนี เทรนเชฟ ผู้ก่อตัง้ Nexo แพลตฟอร์มให้กู้ ยืม
เงินคริปโต คาดการณ์ว่า ราคาบติคอยน์มีแนวโน้มปรับตวัขึน้อีก และอาจพุ่วขึน้แตะระดบั 100,000 ดอลลาร์ภายในกลางปี 2565 "ผมคดิว่าบิตคอยน์จะพุ่งขึน้
แตะ 100,000 ดอลลาร์ในปีนี ้ซึง่อาจจะเป็นช่วงกลางปี" นายเทรนเชฟกล่าวกบัส านกัข่าวซีเอ็นบีซี บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ท่ีปรับตวัขึน้แข็งแกร่ งสุดในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยทะยานขึน้กว่า 60% ในปี 2564 ส่วนดชันี S&P 500 ปรับตวัขึน้เกือบ 27% ในช่วงเวลาเดียวกนั ขณะดชันีดาวโจนส์และ Nasdaq 
ปรับตวัขึน้ 18.73% และ 21.39% ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญอีกกลุ่มหนึ่งออกมาเตือนว่าบิทคอยน์อาจร่วงลงอย่างหนกัในเดือนข้ างหน้า โดยแค
รอล อเล็กซานเดอร์ ศาสตราจารย์ภาควิชาการเงินแห่งมหาวิทยาลัยซสัเซ็กส์ มองว่า บิตคอยน์อาจปรับตวัลงถึง 10 ,000 ดอลลาร์ในปี 2565 ส่วนราคาบิต
คอยน์ล่าสดุนัน้ ณ เวลา 15.27 น.ตามเวลาไทยในวนันี ้ราคาบติคอยน์อยู่ท่ีระดบั 46,571 ดอลลาร์ เพิ่มขึน้ 516 ดอลลาร์ หรือ 1.12% 

 

 
 
 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ 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   60.4 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   - 11.03M 

วนัพธุท่ี 5 ม.ค. 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   48.4 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.3 53.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP   358K 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.5 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.7M -3.6M 

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

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   2.5% -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.2% 5.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   199K 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   67.2 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.5% 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 ข้อมลูวนัที ่30 ธันวาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


