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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,794.50-1,811.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีวานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัลงมาเล็กน้อย 4.30 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยอาจต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาด รวมถงึการปรับลดการถือครองสินทรัพย์ (งบดลุ) เพื่อ
สกดัเงินเฟ้อ ในวนันีม้ีปัจจยักดดนัจากทางการจีนบงัคบัใช้มาตรการสกดัโควิด-19 ท่ีเข้มงวดในหลายเมืองตอนกลาง หลงัยอดผู้ติดเชือ้ในมณฑลเหอหนาน
ปรับตัวขึน้ต่อเน่ือง และก าลงัควบคมุการแพร่ระบาดก่อนท่ีโอลิมปิกฤดหูนาวและเทศกาลตรุษจีนจะเร่ิมขึน้  อีกทัง้ยอดผู้ติดเชือ้ในเมืองซีอานมีแนวโน้ม
ลดลงตัง้แต่ขึน้ปีใหม่เป็นต้นมา ขณะท่ีด้านตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดร่วงลง จากท่ีเฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาด รวมถงึยอดผู้ติดเชือ้โค
วิด-19 ออสเตรเลียท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ จากการแพร่ระบาดสายพนัธุ์โอมิครอน ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมาช่วยพยงุราคาทองค าได้ 
ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์ , ดชันีภาคบริการเดือนธ.ค.จาก
สถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) และยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย. ทัง้นีแ้นะน าให้เปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,805-
1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์) เพื่อรอเข้าซือ้คืนหากราคาไม่หลดุแนวรับโซน 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

 
ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 

06-01-2565 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.70 1,794.23 -15.47 -0.85 

Spot Silver ($) 22.79 22.21 -0.58 -2.54 

เงนิบาท (฿/$) 33.19 33.49 0.30 0.90 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,600 28,550 -50 -0.17 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 80.21 81.14 0.93 1.16 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 96.24 0.05 0.05 

เงนิยโูร (€/$) 1.1309 1.1323 0.00 0.12 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,783    1,767   1,751 

        1,813    1,831   1,844 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,805-1,813  

จุดท ำก ำไร เขา้ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,783 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,831 

 

 

 

 



 

 

 (+) โควิดระลอก 3 ในอินเดียเร่ิมแล้ว ติดเชือ้เพิ่มเท่าตัวภายใน 4 วัน ทางการอินเดียรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
อนัเป็นสาเหตขุองโรคโควิดระลอกท่ี 3 ในอินเดีย หลงัผู้ติดเชือ้รายใหม่เพิ่มสงูขึน้เป็นเท่าตวัภายใน 4 วนั โดยมีผู้ติดเชือ้รายใหม่ 27,553 ราย เมื่อวนัท่ี 1 
มกราคมท่ีผ่านมา ก่อนท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ถงึ 58,097 รายวานนี ้และมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชือ้โอไมครอนและเชือ้
เดลตาภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชือ้สะสมในอินเดียสงูแตะ 35 ล้านราย มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 รองจากสหรัฐอเมริกา เสียชีวิตแล้ว 4.8 แสนราย 
พลเมืองราว 611 ล้านราย หรือคิดเป็น 44.79% ของพลเมืองทัง้ประเทศเข้ารับวคัซีนครบโดสแล้ว ทางการเร่งเดินหน้าฉีดวคัซนีให้กบัพลเมืองในประเทศ 
หลายเมืองยกระดบัมาตรการรับมือโควิดอีกครัง้ เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เบือ้งต้นผู้ ป่วยโควิดท่ีติดเชือ้โอไมครอนในอินเดียอยู่ท่ี 
2,135 ราย แต่เนื่องจากข้อจ ากดัในการตรวจหาจีโนมหรือกลุ่มยีนในเชือ้ไวรัส หลายฝ่ายเชื่อว่าตวัเลขผู้ติดเชือ้โอไมครอนท่ีแท้จริงอาจสงูกว่าตวัเลขของ
ทางการมาก  

 (+) ออสเตรเลียเจอติดโควิดท านิวไฮ หวั่นปัญหาขาดแรงงานกระทบธุรกิจ-ซพัพลายเชน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-
19 รายวนัในออสเตรเลียพุ่งขึน้ท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในวนันี ้ซึง่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน และส่งผลให้มีผู้ ป่วยล้น
โรงพยาบาล ขณะท่ีมาตรการกักตัวท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน สร้างแรงกดดันต่อซัพพลายเชนและธุรกิจต่าง   ณ วันพฤหัสบดีท่ี 6 ม.ค. 
ออสเตรเลียมีจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายวนัรายใหม่แล้วอย่างน้อย 72,392 ราย ซึง่สงูเกินกว่าเมื่อวานนีท่ี้มีผู้ติดเชือ้ 64,774 ราย แม้ขณะนีจ้ะยงัไม่ได้
นบัรวมตวัเลขผู้ติดเชือ้รายใหม่จากพืน้ท่ีทางตะวนัตกของออสเตรเลียก็ตาม นายสก็อต มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เผชิญแรงกดดนัในการรับมือ
กบัไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน เน่ืองจากเกิดปัญหาขาดแคลนชดุทดสอบแอนติเจนและประชาชนต้องต่อแถวรอตรวจท่ีศนูย์ตรวจโรคโควิด -19 นานหลาย
ชัว่โมง 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียร่วง หลังนักลงทุนกังวลเฟดเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้ ตลาดหุ้นภมูิภาคเอเชียต่างพากนัปิดลบตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กท่ีปิดร่วงลงเกือบ 400 จดุเมื่อวานนี ้(5 ม.ค.) หลงัรายงานการประชมุเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบวุ่า เฟดอาจจะปรับขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ รวมถงึจะเร่ิมปรับลดขนาดงบดลุบญัชี (Balance Sheet) ด้วยเช่นกนั โดยตลาดหุ้นจีน เซีย่งไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 9.10 จดุ 
หรือ -0.25%, ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดร่วง 844.29 จดุ หรือ -2.88% เป็นการปรับลดหนักท่ีสดุนบัตัง้แต่วนัท่ี 21 มิ.ย. 2564 และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ 
ดชันีคอมโพสิต (KOSPI) ปิดลดลง 33.44 จดุ หรือ -1.13% มีเพียงตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งเท่านัน้ท่ีปิดบวก 165.61 จดุ หรือ +0.72% จากแรงช้อนซือ้ 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงหนัก วิตกเฟดส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้น
เอเชียและตลาดหุ้นนิวยอร์ก หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุเดือนธ.ค. ซึง่ระบวุ่า เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่า
ท่ีคาดการณ์ไว้ เฟดเปิดเผยรายงานการประชมุประจ าเดือนธ.ค.ในวนัพธุ (5 ม.ค.) โดยระบวุ่า ตลาดแรงงานของสหรัฐอยู่ในภาวะตึงตวัอย่างมาก ซึง่ไม่
เพียงแต่ท าให้เฟดต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการปรับลดการถือครองสินทรัพย์ทัง้หมดด้วย โดยมีเป้าหมายท่ีจะ
สกดัการพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดท่ีระดบั 491.79 จดุ ลดลง 2.56 หรือ -0.52% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 
16,076.16 จดุ ลดลง 195.59 จดุ หรือ -1.20% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 7,264.00 จดุ ลดลง 112.37 จดุ หรือ -1.52% 

 (-) สหรัฐฉีดวัคซีนกันโควิดให้ปชช.แล้วกว่า 513.8 ล้านโดส ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐได้ท าการฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคโควิด-19 แล้วกว่า 513.8 ล้านโดส ณ เช้าวนัพธุ (5 ม.ค.) จากจ านวนวคัซีนทัง้หมดท่ีส่งมอบไป 618.1 ล้านโดส ตวัเลขดังกล่าวเพิ่มขึน้จาก
จ านวน 512.7 ล้านโดสที่ CDC เคยเปิดเผยไว้ในวนัท่ี 4 ม.ค. จากจ านวนวคัซนีทัง้หมดท่ีส่งมอบไป 614.4 ล้านโดส CDC เปิดเผยว่า มีประชาชน 245.3 
ล้านคนท่ีได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะท่ีมี 206.8 ล้านคนได้รับวคัซนีครบโดสแล้วนบัถึงเวลา 06.00 น.ของวนัพธุ (5 ม.ค.) 
ตามเวลาสหรัฐ ทัง้นี ้CDC นบัยอดรวมการฉีดวคัซนี โดยรวมถงึวคัซนีแบบ 2 โดสของโมเดอร์นา และของไฟเซอร์/ไบออนเทค รวมถงึวคัซนีแบบโดสเดียว
ของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J)  

 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, 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   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   807K** 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.6** 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.1M** -3.6M 

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

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   3.7%** -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.8%** 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 

 
 

 

 


