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สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,787.60-1,793.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะท่ีวานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัลงมาอีก 19.00 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาดการณ์ พร้อมส่งสญัญาณลดขนาดงบดลุ เป็นปัจจยัท่ีมากดดัน
ราคาทองค าต่อเนื่อง ในวนันีร้าคาทองค ามีปัจจยักดดนัจากบริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เผยวคัซนีป้องกนัโควิด-19 ของ J&J โดสเดียวสามารถ
ป้องกนัการติดเชือ้แม้ได้รับการฉีดวคัซนีครบโดส (Breakthrough Infection) และป้องกนัการเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้นานถงึ 6 เดือน ประกอบกบัตลาด
หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดในแดนบวก เน่ืองจากนกัลงทนุช้อนซือ้หุ้นหลงัราคาร่วงลงอย่างหนกัก่อนหน้านี ้อย่างไรก็ตามด้านองักฤษได้ประสานงานกบัชาติ
พนัธมิตรตะวนัตกเพื่อจะคว ่าบาตรภาคการเงินของรัสเซยี หากยงัดงึดนัท่ีจะรุกรานยเูครน ซึง่จะสร้างความเสียหายให้กบัรัสเซียอย่างมหาศาล ประเด็นท่ี
กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจัยท่ีมาช่วยพยุงราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นักลงทุนติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาค
เกษตรเดือนธ.ค., อัตราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง ทัง้นีข้ายท าก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา ระหว่างวันหากราคาทองค าไม่ผ่านแนวต้าน 
1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจจะเห็นการอ่อนตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,779-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
07-01-2565 16:35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.70 1,791.02 0.32 0.02 

Spot Silver ($) 22.18 22.20 0.02 0.09 

เงนิบาท (฿/$) 33.57 33.64 0.07 0.21 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,550 28,550 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 82.06 82.74 0.68 0.83 

ดชันดีอลลาร ์ 96.24 96.12 -0.12 -0.12 

เงนิยโูร (€/$) 1.1294 1.1316 0.00 0.19 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,776    1,764   1,751 

        1,807    1,821   1,834 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,800-1,807  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,779-1,776 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,821 

 

 

 



 

 

 (+) จีนพบผู้ติดโควิดรายใหม่ทั่วประเทศ แม้ผู้ติดเชือ้ในซอีานเร่ิมลดลง ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีนท่ี
รุนแรงขึน้จากไวรัสโควิดสายพนัธุ์เดลตายงัไม่ส่งสญัญาณบรรเทาลง โดยจ านวนผู้ติดเชือ้เพิ่มขึน้ในท่ีอื่น ๆ ทัว่ประเทศ และเซนิเจิน้ซึง่เป็นศนูย์กลางด้าน
เทคโนโลยีของจีนอยู่ในภาวะแจ้งเตือนระดบัสงู แม้จ านวนผู้ติดเชือ้ในซีอานซึง่เป็นศนูย์กลางการแพร่ระบาดล่าสดุนัน้ได้เร่ิมลดลง คณะกรรมการสขุภาพ
แห่งชาติจีน (NHC) เปิดเผยในวนันีว้่า มีรายงานผู้ติดเชือ้ใหม่ในประเทศ 116 รายเมื่อวนัพฤหสับดี (6 ม.ค.) โดยพบในเมืองซีอานในมณฑลส่านซี 57 
ราย และในมณฑลเหอหนาน 56 ราย รวมถึงพบผู้ติดเชือ้ไม่แสดงอาการ 3 รายในเซี่ยงไฮ้ แถลงการณ์เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นระบวุ่า เซินเจิน้ไม่สนับสนนุให้
ประชาชนออกนอกเมืองหลงัจากประกาศพบผู้ติดเชือ้ใหม่ 2 ราย ส่วนผู้ ท่ีจ าเป็นต้องออกจากเมือง จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยจะเร่ิมตัง้แต่วนั
เสาร์นีเ้ป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม แม้จ านวนผู้ติดเชือ้จะยงัคงเพิ่มขึน้ แต่จีนยงัไม่มีรายงานการแพร่ระบาดภายในประเทศของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิค
รอน แม้สายพนัธุ์ดงักล่าวท าให้ผู้ติดเชือ้พุ่งขึน้ทัว่โลกก็ตาม 

 (+) อังกฤษขู่ผนึกก าลังพันธมิตรคว ่าบาตรรัสเซีย หากยังดือ้รุกรานยูเครน รัสเซียได้ตรึงก าลงัทหารกว่า 100,000 แสนนายบริเวณชายแดนท่ีติด
กบัยเูครน โดยถึงแม้รัสเซยีจะอ้างว่าไม่มีแผนบกุรุกยเูครน แต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน เคยกล่าวก่อนหน้านีว้่า เขาต้องการค ามั่นสญัญาท่ีชดัเจน
และมีข้อผกูพนัทางกฎหมายว่า ยเูครนจะต้องไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต และกอง
ก าลงัทหารของชาติพนัธมิตรนาโตจะต้องไม่เคลื่อนอาวธุเข้าประจ าการในพืน้ท่ีชายแดนยเูครน แต่คณะบริหารของปธน.ไบเดนปฏิเสธข้อเรียกร้องนีม้า
โดยตลอด "เราจะไม่ยอมรับต่อกรณีท่ีรัสเซยีพยายามโค่นล้มประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประชาธิปไตย" ลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศขององักฤษกล่าวกบั
รัฐสภา ทรัสส์กล่าวว่า หากรัสเซยียงัดือ้ดงึท่ีจะใช้กองทพัรุกรานยเูครนต่อไป ก็จงเตรียมรับผลของการกระท าครัง้นี ้ซึง่รวมถงึการคว ่าบาตรจากนานาชาติ
ท่ีจะสร้างผลเสียต่อผลประโยชน์และเศรษฐกิจของรัสเซยีอย่างร้ายแรง โดยมุ่งเป้าไปท่ีภาคการเงินและบคุคลของรัสเซยีด้วย 

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด $42,000 ครัง้แรกในรอบ 4 เดือน กังวลเฟดขึน้ดบ.กระทบตลาดคริปโทฯ ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดับ 42,000 
ดอลลาร์เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนในช่วงบา่ยวนันี ้เนื่องจากนกัลงทนุกงัวลว่าการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสญัญาณเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้จะ
ส่งผลให้ต้นทนุการกู้ยืมสงูขึน้และสร้างแรงกดดนัต่อตลาดสกลุเงินคริปโท ณ เวลา 13.37 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 1,480 ดอลลาร์ หรือ -
3.43% แตะท่ี 41,635 ดอลลาร์ หลงัจากท่ีดิ่งลงสู่ระดบั 41,008 ดอลลาร์ ซึง่ท าให้ราคาบิตคอยน์ทรุดตวัลงถึง 40% จากระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ท่ี 
69,000 ดอลลาร์ท่ีท าไว้เมื่อวันท่ี 10 พ.ย.ท่ีผ่านมา นกัวิเคราะห์จากบริษัท Fundstrat กล่าวว่า "การท่ีเฟดส่งสญัญาณว่าจะลดขนาดของงบดลุในไตร
มาสแรกของปีนี ้ได้ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในตลาดสกลุเงินคริปโท" 

 (-) วัคซนีโควิดของจอห์นสันฯป้องกันการติดเชือ้แบบทะลุภูมิได้นานถึง 6 เดือน บริษัทจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J) เปิดเผยในวนัพฤหสับดี 
(6 ม.ค.) ว่า ผลการศกึษาจากสถานการณ์จริง (Real-world Study) พบว่า วคัซนีป้องกนัโรคโควิด-19 ของ J&J ซึง่ใช้เพียงโดสเดียวนัน้ สามารถป้องกนั
การติดเชือ้แบบ Breakthrough Infection และยงัป้องกนัการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เป็นเวลานานถึง 6 เดือน ทัง้นี ้Breakthrough Infection 
หมายถึงการติดเชือ้ แม้ได้รับการฉีดวคัซนีครบโดสแล้วก็ตาม J&J ระบุว่า ประสิทธิภาพวคัซีนของบริษัทในการป้องกนัการติดเชือ้จะเร่ิมลดลงก็ต่อเมื่อ
การฉีดวคัซนีผ่านพ้นไปแล้ว 4 เดือน เมื่อเทียบกบัวคัซนีสองโดสของบริษัทไฟเซอร์/ไบออนเทค และวคัซีนของโมเดอร์นา ซึง่ประสิทธิภาพในการป้องกนั
ลดลงหลงัจากฉีดผ่านพ้นไปเพียง 2 เดือนเท่านัน้ 

 (-) อนามัยโลกเผยโควิด-19 สายพนัธ์ุ B.1.640 ยังไม่ใช่ภยัคุกคาม คณะผู้ เชี่ยวชาญจากองค์การอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยว่า ไวรัสโควิด-19 สาย
พนัธุ์ใหม่ B.1.640 ซึง่ WHO ก าลงัเฝ้าติดตามนัน้ ไม่ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในขณะนี ้และปัจจบุนัพบไม่ถงึ 1% ของตวัอย่างท่ีจดัล าดบัพนัธุกรรมใน
ฝร่ังเศส ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า เชือ้ไวรัสฯ สายพันธุ์ดังกล่าว มีอีกชื่อเรียกว่า "ไอเอชยู" ( IHU) เน่ืองจากถูกพบครัง้แรกโดยคณะนักวิชาการจาก
สถาบนัการติดเชือ้เมดิเตอร์เรเนียนไอเอชย ู(IHU Mediterranee Infection) ในเมืองมาร์แซย์ของฝร่ังเศส ฟาน เคิร์คโฮฟ อธิบายว่าเนื่องจากเชือ้ไวรัสฯ 
สายพันธุ์ B.1.640 มีการกลายพนัธุ์หลายจดุ องค์การฯ จึงจดัให้เป็นสายพนัธุ์ท่ีอยู่ภายใต้การเฝ้าติดตาม เพื่อเพิ่มความตระหนกัของสาธารณชน แคท
เธอรีน โอไบรอนั ผู้อ านวยการแผนกภมูิคุ้มกนั วคัซนี และชีววิทยาขององค์การฯ กล่าวว่าเชือ้ไวรัสฯ สายพนัธุ์ B.1.640 ไม่ใช่สายพนัธุ์ท่ีมีความชกุมากขึน้ 
แต่เป็นเพียงส่วนน้อยของสายพนัธุ์ท่ีแพร่ระบาดอยู่  

 
 
 

 

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   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   207K** 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   62.0** 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.6%** 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 

 
 

 

 


