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สรุป ราคาทองค าระหวา่งวนัเคล่ือนไหวไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1,821.34-1,827.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัเพิ่มขึน้อีกประมาณ 
5.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) มาตรวดัเงินเฟ้อผู้บริโภคเพิ่มเกินคาด 0.5% ในเดือนธ.ค. ดชันีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีร่วงลง เป็นปัจจยัหนุนทองค า ในวนันีมี้ปัจจยับวกจาก CDC คาดสหรัฐจะมีผู้ เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 62,000 รายใน 4 สปัดาห์
ข้างหน้า ซึง่สหรัฐพบผู้ เสียชีวิตจากโควิดรายใหม่เกือบ 3,000 ราย สูงสุดเป็นประวตัิการณ์ตัง้แต่กลางเดือนก.พ.64 อีกทัง้ลินดาโทมสั-กรีนฟิลด์ เอกอคัรราชทตู
สหรัฐอเมริกาประจ าสหประชาชาติ (UN) เผยสหรัฐก าลงัผลกัดนัให้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) คว ่าบาตรเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือ หลงั
ได้ทดสอบขีปนาวุธหลายครัง้ อย่างไรก็ตามด้านนางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้ อ านวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) กล่าวเงินเฟ้อสหรัฐมีแนวโน้ม
ลดลงไตรมาส 2/65 เป็นปัจจยัท่ีมากดดนัราคาทองค า ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเปิดเผย ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI), ดชันีราคาผู้ผลิต
พืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค. และจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสัปดาห์ ทัง้นีเ้น้นเข้าซือ้เม่ือราคาอ่อนตวัลงโดยมีแนวรับบริเวณ 1,810-1,797 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และหากราคาขยบัขึน้ควรแบง่ขายท าก าไรบ้างส่วนหากราคาทองค าไม่ผ่านโซน 1,830-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตถ้่าผ่านได้สามารถถือตอ่ 

 
 

 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเยน็ 
13-01-2565 16:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,825.84 1,821.19 -4.65 -0.25 

Spot Silver ($) 23.14 23.13 -0.01 -0.04 

เงนิบาท (฿/$) 33.27 33.22 -0.05 -0.15 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,700 28,700 0 0.00 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 84.78 84.63 -0.15 -0.18 

ดชันดีอลลาร ์ 94.99 94.80 -0.19 -0.20 

เงนิยโูร (€/$) 1.1440 1.1469 0.00 0.25 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,810    1,797   1,782 

        1,834    1,849   1,863 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,814-1,810  

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,830-1,834 

ตดัขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,797 

 

 

 



 

 

 (+) เฟดเผยภาคเอกชนสหรัฐคาดการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ
ใน 12 เขตของสหรัฐหรือ Beige Book เม่ือวานนี ้โดยระบุว่า ภาคเอกชนในหลายเขตของสหรัฐคาดการณ์ว่า การขยายตวัของเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือน
ข้างหน้าจะชะลอตวัลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่สหรัฐมีการขยายตวัปานกลางในช่วงหลายสปัดาห์ของปลายปี 2564 ส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภคยงัคงขยาย
ตวัอย่างต่อเน่ือง ก่อนท่ีโควิด-19 จะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามเขตส่วนใหญ่รายงานว่า กิจกรรม การเดินทางเพ่ือสนัทนาการ, การ
จองโรงแรม และการรับประทานอาหารในร้านได้ชะลอตวัลงอย่างฉบัพลนั เน่ืองจากจ านวนผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 เพิ่มขึน้ในช่วงหลายสปัดาห์ท่ีผ่านมา 

 (+) สหรัฐเร่งผลักดันเพิ่มมาตรการคว ่าบาตรเกาหลีเหนือ หลังทดสอบขีปนาวุธ ลินดาโทมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ า
สหประชาชาต ิ(UN) เปิดเผยว่า สหรัฐก าลงัผลกัดนัให้คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ก าหนดมาตรการคว ่าบาตรเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือ 
หลงัจากเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวธุหลายครัง้ "สหรัฐก าลงัเสนอมาตรการคว ่าบาตร UN หลงัเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุ 6 ครัง้ ตัง้แตเ่ดือนก.ย. 2564 ซึง่การยิง
แต่ละครัง้ถือเป็นการละเมิดมติของ UNSC" นักการทูตสหรัฐรายหนึ่งผู้ ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่า สหรัฐได้เสนอให้ UN สั่งห้ามบุคคล 5 รายเดินทางเข้า
ประเทศ รวมถงึอายดัทรัพย์สิน แต่ต้องได้รับความเหน็ชอบจากฉนัทามตขิอง UNSC ท่ีมีสมาชิกทัง้หมด 15 ประเทศ ซึง่รวมถึงรัสเซียและจีน นอกจากนี ้นกัการ
ทตูระบวุา่ "เรายงัคงประสานงานกบัพนัธมิตรตอ่ไปเพ่ือเตรียมพร้อมบคุลากรและหน่วยงานเพิ่มเตมิอีก 3 รายส าหรับการเสนอช่ือตอ่ UN" หลงัก่อนหน้านีค้ณะ
บริหารของปธน.ไบเดนได้ท าการคว ่าบาตรชาวเกาหลีเหนือ 6 ราย, ชาวรัสเซีย 1 ราย และบริษัทรัสเซียอีก 1 ราย  

 (+) CDC คาดผู้เสียชีวิตจากโควิดในสหรัฐพุ่งกว่า 6.2 หม่ืนรายใน 4 สัปดาห์ข้างหน้า CDC ระบุว่า ยอดของผู้ เสียชีวิตจากโควิดมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้
ในช่วง 4 สัปดาห์ข้างหน้า โดยจะมีผู้ เสียชีวิตรายใหม่ 10,400-31,000 รายในสปัดาห์ท่ีสิน้สุดวนัท่ี 5 ก.พ. CDC กล่าวว่า "การคาดการณ์ในปัจจุบนัอาจไม่
ครอบคุลมอย่างเต็มท่ีส าหรับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโอมิครอน หรือการเปล่ียนแปลงการรายงานในช่วงวนัหยุด และควรตีความด้วยค วาม
ระมัดระวัง" สหรัฐรายงานพบผู้ เสียชีวิตจากโควิดรายใหม่เกือบ 3,000 รายในวันอังคาร (11 ม.ค.) ซึ่งแตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ นับตัง้แต่
กลางเดือนก.พ.ปีท่ีแล้ว เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโอมิครอนส่งผลให้มียอดผู้ติดเชือ้และผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้นบัตัง้แต่ต้นเดือนธ.ค.
ทัง้นี ้ข้อมลูของ CDC ระบวุา่ สหรัฐพบผู้ เสียชีวติจากโรคโควดิมากกวา่ 1,600 รายตอ่วนั 

 (+) จีนพบผู้ตดิเชือ้โอมิครอนในเมืองต้าเหลียน หว่ันส่งผลห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลกสะดุด ทางการจีนยืนยนัพบผู้ติดเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอน
ในเมืองต้าเหลียน 1 รายในวนันี ้ซึง่ต้าเหลียนเป็นเมืองทา่ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของจีน และเป็นศนูย์กลางการผลิตที่ส าคญัของบริษัทต่างชาติ และถือเป็นเมือง
ท่ี 3 ท่ีพบการตดิเชือ้ ส่งผลให้เกิดความวิตกกงัวลว่า ไวรัสสายพนัธุ์ดงักล่าวจะแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีนซึง่เป็นประเทศท่ีมีกิจกรรมด้านการค้าขนาดใหญ่
ท่ีสดุของโลก และจะยิ่งท าให้วกิฤตหว่งโซอ่ปุทานทวีความรุนแรงมากขึน้ด้วย  

 (+) อินเดียติดโควิดรายใหม่เกือบ 250,000 ราย / ออสซี่ติดเชือ้พุ่งเป็นประวัติการณ์  อินเดียพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ 247,417 ราย นับวา่มีผู้ติด
เชือ้รายวนัสงูเกิน 200,000 รายเป็นครัง้แรกในรอบ 8 เดือน ในจ านวนดงักล่าวเป็นการติดเชือ้สายพนัธุ์โอมิครอน 5,488 ราย ส่งผลให้ยอดติดเชือ้สะสมพุ่งขึน้
เป็น 36,317,927 รายในวนันี ้ส่วนทางด้านออสเตรเลียรายงานพบจ านวนผู้ติดเชือ้ใหม่เกือบ 1 ล้านรายในช่วง 2 สปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยจ านวนผู้ติดเชือ้สะสม
ตัง้แต่เร่ิมการแพร่ระบาดอยู่ท่ีเกือบ 1.4 ล้านราย จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายใหม่ในออสเตรเลียมีอยู่กว่า 147,000 รายในวนันี ้(13 ม.ค.) โดยในจ านวนนีมี้
ประมาณ 92,000 รายอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ส่วนผู้ เข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลและผู้ ท่ีเข้ารักษาตวัในแผนกผู้ ป่วยหนกัอยู่ท่ีระดบัสงูสดุ  

 (+) โตเกียวยกระดับเตือนภัยโควิดเป็นเกือบสูงสุด หลังโอมิครอนท ายอดติดเชือ้พุ่ง รัฐบาลกรุงโตเกียวยกระดบัการเตือนภัยไวรัสโควิด-19 ขึน้เป็น
ระดบัเกือบสงูสดุในวนันีจ้ากทัง้หมด 4 ระดบั เป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.ย.ปีท่ีแล้ว เน่ืองจากจ านวนผู้ตดิเชือ้ยงัคงพุ่งสงูขึน้จากสายพนัธุ์โอมิครอน ส านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ความเคล่ือนไหวดงักล่าวเกิดขึน้ 1 วนัหลังจากท่ียอดติดเชือ้รายวนัในกรุงโตเกียวพุ่งทะลุ 2,000 รายเป็นครัง้แรกใน รอบ 4 เดือน ทัง้นี ้
รัฐบาลกรุงโตเกียวคาดว่าด้วยอตัราการติดเชือ้ในปัจจุบนัจะผลกัดนัให้ค่าเฉล่ียเคล่ือนท่ี 7 วนัของยอดผู้ตดิเชือ้รายใหม่อยู่ท่ีประมาณ 9,500 รายตอ่วนัภายใน 
1 สปัดาห์ จากท่ีเคยมีจ านวน 1,148.7 รายเม่ือวานนี ้(12 ม.ค.) ซึง่ก็เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ท่ีแล้วถงึ 847% 

 (-) ฮ่องกงเล็งฉีดวัคซีนโควดิของไบออนเทคให้เด็ก หวังแก้ปัญหาซัพพลายขาดแคลน คณะท่ีปรึกษาด้านวคัซีนของรัฐบาลฮ่องกงได้แนะน าให้รัฐบาล
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ของบริษัทไบออนเทคให้กบัเดก็ เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนวคัซีนสตูรส าหรับเดก็ คณะท่ีปรึกษาฯได้แนะน าให้เดก็อายปุระมาณ 
5-11 ปีเข้ารับการฉีดวคัซีนของไบออนเทคในปริมาณ 10 ไมโครกรัม ซึง่คิดเป็น 1 ใน 3 ของโดสท่ีผู้ ใหญ่ได้รับ ซึง่จะช่วยขยายการครอบคลมุวคัซีนส าหรับเด็ก
ในช่วงวยัดงักล่าวอย่างเหมาะสม ท่ีผ่านมานัน้ เด็กในฮ่องกงยงัไม่ได้รับการฉีดวคัซีนของบริษัทไบออนเทค เน่ืองจากบริษัทเซี่ยงไฮ้ โฟซุน ฟาร์มาซูตคิลัซึง่เป็นผู้
จดัจ าหน่ายวคัซีนของไบออนเทค ยงัไม่ได้ย่ืนขออนญุาต 

 
 
 
 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตวัเลขส ำคญัทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 10 ม.ค. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุจาก Sentix   14.9** 13.5 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง  
 

1.4%** 1.2% 

วนัองัคารท่ี 11 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก  
 

98.9** 98.4 

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  
 

44.7** 48.4 

วนัพธุท่ี 12 ม.ค. 17.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.  2.3%** 1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.  0.5%** 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.  0.6%** 0.5% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์   -4.6M** -2.1M 

วนัพฤหสับดีท่ี 13 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book  - - 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.  
 

0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.  
 

0.4% 0.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์  
 

213K 207K 

วนัศกุร์ท่ี 14 ม.ค. 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.  
 

0.2% 0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.  
 

0.0% 0.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.  
 

0.3% 0.5% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเดือนธ.ค.  
 

77.1% 76.8% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือน  
 

1.2% 1.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM   70.0 70.6 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.8% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 07 มกราคม 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


