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สรุป  ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,811.70-1,819.97 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีวานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัขึน้ไป 12.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หลงัจากการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจของสหรัฐท่ีออกมาแย่เกินคาดการณ์ ทัง้ตวัเลขการเปิดรับสมคัรงาน และดชันีภาคการผลิตของสหรัฐจาก ISM ซึง่ส่งผลให้

ดชันีดอลลาร์ลดช่วงบวกจนเป็นปัจจยัหนนุราคาทองค า ในวนันีมี้ปัจจยัหนนุจากตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าปรับตวัลดลงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล
สหรัฐท่ีพุ่งสงูขึน้มากท่ีสดุในรอบ 20 ปี ขณะที่ด้านองค์การอนามยัโลก (WHO) เผยว่าผู้ตดิเชือ้สายพนัธุ์โอมิครอนจะมีอาการเบากวา่สายพนัธุ์ก่อนๆ และแม้ผู้ติด
เชือ้จะพุ่งสูงขึน้แต่อัตราการเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากโอมิครอนนัน้ต ่ากว่าการระบาดระลอกอ่ืนๆ  อีกทัง้ DreamTec Research Limited ประกาศ
ความก้าวหน้าครัง้ส าคญัในการเร่ิมพฒันาวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ชนิดรับประทาน เพ่ือความสะดวกสบาย ประเดน็เหล่าน้ีอาจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัราคาทองค า
ได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิดเผยตวัเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนธ.ค.จาก ADP, ดชันีผู้ จัดการฝ่ายจัดซือ้ (PMI) ภาค
บริการขัน้สุดท้ายเดือนธ.ค.จากมาร์กิต และรายงานการประชุมเฟดประจ าเดือนธ.ค. ทัง้นีเ้ข้าซือ้จงัหวะการอ่อนตวัลงของราคาใกล้โซน 1,805-1,798 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ์ หรือ ราคาทองค าไม่สามารถยืน 1,831 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ ให้แบง่ทองค าออกขายเพ่ือท าก าไรบางส่วน แตห่ากผ่านได้ให้ชะลอการขายออกไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
05-01-2565 16:49 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.00 1,818.27 4.27 0.24 

Spot Silver ($) 23.03 23.04 0.01 0.04 

เงนิบาท (฿/$) 33.26 33.19 -0.07 -0.22 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,500 28,600 100 0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 80.15 79.84 -0.31 -0.39 

ดชันดีอลลาร ์ 96.28 96.16 -0.13 -0.13 

เงนิยโูร (€/$) 1.1282 1.1305 0.00 0.20 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,798    1,783   1,767 

        1,831    1,844   1,859 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิด/ถือสถานะซ้ือ 1,805-1,799  

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,831 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,798 

 

 

 



 

 

 (+) นักวิเคราะห์คาดราคาทองพุ่งแตะ $2,100 ปีนี ้จากปัจจัยดอลล์อ่อน-เงินเฟ้อพุ่ง เดวิด เลนน็อกซ์ นกัวิเคราะห์จากบริษัท Fat Prophets คาดการณ์
วา่ "เราคาดว่าราคาทองจะพุ่งขึน้ทดสอบระดบั 2,100 ดอลลาร์/ออนซ์ในปี 2565 ซึง่เป็นระดบัสงูสดุใหม่เป็นประวตัิการณ์ แต่เราไม่คาดวา่ราคาทองจะทะยาน
ขึน้เหนือระดบัดงักล่าวมากนกัหลงัจากนัน้" เลนน็อกซ์เปิดเผยกบัรายการ "Street Signs Asia" ทางสถานีโทรทศัน์ซีเอ็นบีซี เลนน็อกซ์กล่าวว่า มีหลากหลาย
ปัจจัยท่ีจะท าให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ซึ่งการอ่อนค่าของดอลลาร์จะท าให้ราคาทองค ามีความน่าดึงดูดส าหรับนักลงทุนท่ีถือครอง สกุลเงินอ่ืน 
ขณะเดียวกนัอตัราเงินเฟ้อในสหรัฐมีแนวโน้มพุ่งแตะระดบั 6% ซึง่จะกระตุ้นให้นกัลงทนุเข้าซือ้ทองค าเพ่ือหลีกเล่ียงภาวะเงินเฟ้อ และสถานการณ์ตงึเครียด
ด้านการเมืองระหวา่งชาตมิหาอ านาจทางทหารของโลก อาจจะเป็นปัจจยักระตุ้นแรงซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ท่ีปลอดภยั 

 (+) อินเดียพบผู้ติดโควดิใหม่ 37,379 ราย มากสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย. / พบผู้เสียชีวติจากโอมิครอนรายแรก กระทรวงสาธารณสุขอินเดียเปิดเผยใน
วนันีว้่า จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ใหม่ในหลายรัฐก าลงัเพิ่มขึน้อีกครัง้ หลงัจากต้องรับมือกบัจ านวนผู้ติดเชือ้โควดิสายพนัธุ์โอมิครอนท่ีเพิ่มขึน้ รายงานระบุว่า 
ในช่วง 24 ชั่วโมงท่ีผ่านมา อินเดียพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 ใหม่ 37,379 ราย ซึง่นบัเป็นจ านวนมากท่ีสุดนับตัง้แต่เดือนก.ย. และเป็นการพุ่งขึน้จากจ านวนเพียง 
6,358 รายเม่ือวนัท่ี 28 ธ.ค. รัฐมหาราษฏระ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของเมืองมมุไบ เมืองหลวงทางการเงินของอินเดียตรวจพบผู้ติดเชือ้ โควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอน 568 
ราย ขณะที่นครเดลีรายงานพบผู้ตดิเชือ้สายพนัธุ์โอมิครอน 382 ราย ซึง่ผู้ตดิเชือ้ในทัง้ 2 เมืองรวมกนัคิดเป็นประมาณคร่ึงหนึง่ของจ านวนผู้ตดิ เชือ้สายพนัธุ์โอ
มิครอนทัง้หมดในอินเดีย นอกจากนีย้งัได้ตรวจพบผู้ เสียชีวิตจากเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นรายแรก ในรัฐราชสถานทางภาคตะวนัตกของประเทศ 
ทัง้นีก้ารตดิเชือ้ส่วนใหญ่มาจากสายพนัธุ์เดลต้า รวมไปถงึการรวมกลุ่มทางศาสนาครัง้ใหญ่ และการเลือกตัง้ในประเทศ ท าให้จ านวนผู้ติดเชือ้ใหม่และเสียชีวิต
ใหม่รายวนัพุ่งขึน้อย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ระบบสาธารณสขุของอินเดียอยู่ในอนัตราย 

 (-) อนามัยโลกเผยข้อมูลเพิ่มเติมชีโ้อมิครอนอาการเบากว่าสายพันธ์ุอ่ืน องค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยถงึหลกัฐานเพิ่มเติมวา่ เชือ้ไวรัสโควิด-19 
สายพนัธุ์โอมิครอนส่งผลตอ่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน จึงท าให้ผู้ติดเชือ้มีอาการเบากว่าไวรัสสายพนัธุ์ก่อน ๆ ขณะเดียวกนัก็ส่งผลให้ยอดผู้ตดิเชือ้มีจ านวน
พุ่งสูงขึน้มาก และมีอตัราการเสียชีวิตอยู่ในระดบัต ่า "เรามีข้อมลูผลการศกึษามากขึน้เร่ือย ๆ ท่ีชีใ้ห้เห็นว่า เชือ้โอมิครอนแพร่ก ระจายอยู่ท่ีบริเวณส่วนบนของ
ร่างกาย ตา่งจากเชือ้สายพนัธุ์อ่ืน ๆ ซึง่จะท าให้ปอดอกัเสบ นัน่อาจเป็นข่าวดี แตเ่ราก็ยงัต้องการข้อมลูผลการศกึษาเพิ่มเตมิเพ่ือพิสูจน์ให้แน่ชดั" นายอบัดิ มา
ฮามุด ผู้ จัดการด้านสถานการณ์ของ WHO ให้สัมภาษณ์ผู้ ส่ือข่าวท่ีนครเจนีวาเม่ือวานนี ้(4 ม.ค.) อย่างไรก็ดี แม้ว่าจ านวนผู้ ติดเชือ้จะพุ่งสูงขึน้เป็น
ประวตักิารณ์ แตอ่ตัราการเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากเชือ้โอมิครอนนัน้ต ่ากว่าการระบาดระลอกอ่ืน ๆ 

 (-) เยอรมนีเล็งฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ให้ประชาชนอีก 15 ล้านราย หวังสกัดโอมิครอน นายคาร์ล เลาเทอร์บคั รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของ
เยอรมนีเปิดเผยกบัหนงัสือพิมพ์ RND ในวนันีว้่า เยอรมนีจ าเป็นต้องเร่งปพูรมฉีดวคัซีนเข็มกระตุ้นให้กบัประชาชนอีก 15 ล้านราย โดยมีเป้าหมายท่ีจะชะลอ
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอนและหลีกเล่ียงไม่ให้ประชาชนป่วยหนกัจนต้องเข้ารักษาตวัในหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั (ICU) ในจ านวน
มากเกินไป ทัง้นี ้นายเลาเทอร์บัคเปิดเผยว่า แบบจ าลองท่ีจัดท าโดยสถาบนั Robert Koch Institute แสดงให้เห็นว่ากว่า 80% ของประชาชนท่ีได้รับวคัซีน
ป้องกนัโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วจ าเป็นต้องได้รับวคัซีนเข็มท่ี 3 เพิ่มเติม ในจ านวนประชาชน 59.3 ล้านคนของเยอรมนี หรือคิดเป็นสัดส่วน 71.3% ท่ีได้รับ
วคัซีนครบโดสนัน้ มีอยู่ 32.7 ล้านคนท่ีได้รับวคัซีนเข็มบูสเตอร์แล้ว หมายความว่าจ าเป็นต้องฉีดวคัซีนเข็มบูสเตอร์ให้กบัประชาชนอีก 15 ล้านรายเพ่ือให้ข้าม
เกณฑ์ 80% จะช่วยชะลอการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน 

 (-) ดอลลาร์แข็งค่ารับแรงซือ้สินทรัพย์เส่ียง หลังบอนด์ยีลด์ดีดตัว ดอลลาร์ยงัคงแข็งคา่ท่ีแนว 116 เยนในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตราโตเกียววนันี ้
หลงัจากท่ีปรับตวัขึน้แตะระดบัสูงสดุในรอบ 5 ปีท่ีกรอบล่างของ 116 เยนเม่ือวานนี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเข้าซือ้สกลุเงินดอลลาร์ หลงัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
สหรัฐปรับตวัขึน้ รวมถึงดชันีดาวโจนส์ท่ีปิดบวกเม่ือคืนนี ้ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือ นไหวท่ี 115.97-116.02 
เยน เทียบกบั 116.07-116.17 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก และ 115.73-115.75 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้ 

 (-) ธนาคารยักษ์ใหญ่ Goldman Sach คาดว่า Bitcoin จะมีมูลค่าแตะ 1 แสนดอลลาร์ ยักษ์ใหญ่ด้านการธนาคารของสหรัฐฯ Goldman Sachs ได้
ประมาณการวา่ ในไม่ช้าเหรียญสกลุเงินดจิิทลัเบอร์หนึง่ของโลกจะมีส่วนแบง่คดิเป็น 1 ใน 5 ของมลูค่าตลาดทัว่โลก และนัน่หมายความว่า ราคาของ Bitcoin 
อาจพุ่งขึน้ไปถึงระดบัตวัเลข 6 หลกั นอกเหนือจาก Goldman Sach ยงัมีผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคาดการณ์ราคา Bitcoin ในท านองเดียวกนั โดยนาย Michael Saylor 
ซีอีโอของ MicroStrategy ท่ีท านายวา่ราคา Bitcoin พุ่งสงูถงึระดบั 600,000 ดอลลาร์ ในสกัวนัหนึง่ 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai และ SiamBlockchain 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  58.7** 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)  10.56M** 11.03M 

วนัพธุท่ี 5 ม.ค. 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   48.7** 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.1** 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 

 
 

 

 

 

 


