
 

 

 

 

   

สรุป  ราคาทองค าช่วงเชา้แกวง่ตวัในกรอบ 1,812.70-1,822.13 ดอลลารต์อ่ออนซ ์หลงัจากวานนีร้าคาไดป้รบัตวัลงถึง 28.28 ดอลลารต์่อออนซ ์โดยไดร้บัแรงกดดนั
จากดชันีดอลลารแ์ข็งค่าแตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 5 สปัดาหแ์ละอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัท่ีดีดตวัเพิ่มขึน้จากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์
ประธานเฟด ขณะท่ีวนันีท้องค ามีการเคลื่อนไหวลกัษณะไซดเ์วยข์าลงสลบัระหว่างแดนบวกลบ โดยมีปัจจัยกดดนัมาจากผลวิจยัชุดใหม่ของอิมพีเรียล คอลเลจ 
ลอนดอนเปิดเผยว่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนไดเ้ขา้มาแทนท่ีสายพนัธุเ์ดลตาท่ีระบาดก่อนหนา้นีใ้นองักฤษเรียบรอ้ยแลว้ ขณะท่ีมีความเป็นไปไดว้่า ผูติ้ด
เชือ้จ านวนมากกลบัมาติดเชือ้ซ  า้ อีกทัง้นายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรตีา่งประเทศสหรฐัเปิดเผยวา่ สหรฐัไดส้ง่เอกสารถึงรฐับาลรสัเซียในวนันีเ้พื่อเปิด "ช่องทางการ
เจรจาส าคญัในอนาคต" ดา้นกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลเอลซลัวาดอรล์ม้เลิกการใชบิ้ตคอยนเ์ป็นเงินท่ีช าระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย  IMF
ไดเ้ตือนประธานาธิบดีนายิบ บเูคเล ถึงความเสี่ยงของสกุลเงินบิตคอยนต์่อประเทศ รวมถึงองักฤษไดป้ระกาศยกเลิกมาตรการควบคมุโควิด-19 บางสว่นในวนันี ้ซึ่ง
รวมถึงขอ้บงัคบัสวมหนา้กากอนามยั หลงัรฐับาลระบวุ่า โครงการระดมฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอรม์ีความคืบหนา้อย่างมาก ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัช่วยหนุนราคา
ทองค าไวเ้ช่นกนั ส าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้กัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังสหรฐั มีการเปิดเผยผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส4/2021,จ านวนผู้
ขอรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห,์ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานและยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนธ.ค.และยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย (pending home 
sales) เดือนธ.ค. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  เปิดสถานะซื้อหากราคาทองค าสามารถยืนเหนือ

บริเวณ 1,844-1,833 ดอลลารต์่อออนซไ์ด้อย่างแข็งแกร่ง (ตัดขาดทุน

หากหลุด 1,833 ดอลลารต์่อออนซ)์ และทยอยปิดสถานะท าก าไรหาก

ไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,868-1,872 ดอลลารต์่อออนซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 มกราคม 2565 

 

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                        
27/01/2565 11:56 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,819.42 1,815.32 -4.10 -0.23 

Spot Silver ($) 23.51 23.32 -0.19 -0.81 

เงนิบาท (฿/$) 33.12 33.18 0.06 0.17 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,850 28,550 -300 -1.04 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 89.72 89.18 -0.54 -0.60 

ดชันดีอลลาร ์ 96.48 96.62 0.14 0.14 

เงนิยโูร (€/$) 1.1240 1.1220 0.00 -0.18 

ทีม่า : Aspen 

 

 

       1,805   1,792  1,778 

       1,834   1,849  1,863 

        1,771   1,787  1,808 

 

ค าแนะน า    เปิดสถานะซ้ือ 1,809-1,805  

จุดท าก าไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,829-1,834 

ตดัขาดทุน ตดัขาดทนุสถานะซ้ือหากหลดุ $1,805 

 

 

 

 



 

 

 

 (+) IMF เรียกร้องให้เอลซัลวาดอรเ์ลิกใช้บิตคอยน์ช าระหนี้ตามกฎหมาย กองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกรอ้งใหร้ฐับาลเอลซลัวาดอร์

ลม้เลิกการใชบ้ิตคอยนเ์ป็นเงินท่ีช าระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย IMFไดเ้ตือนประธานาธิบดีนายิบ บูเคเล ถึงความเส่ียงของสกุลเงินบิตคอยนต์่อประเทศ พรอ้ม

เนน้ย า้ว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะไดร้บัเงินกูจ้าก IMF แถลงการณร์ะบวุา่ "คณะกรรมการ IMF ไดเ้รียกรอ้งใหร้ฐับาลจ ากดัขอบเขตของกฎหมายเก่ียวกบับิตคอยน ์

โดยถอดถอนการใชบ้ติคอยนเ์ป็นเงินท่ีช าระหนีไ้ดต้ามกฎหมาย" นอกจากนี ้IMF ยงัเนน้ย า้ถงึความเส่ียงมหาศาลที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้งินบติคอยนใ์นดา้น

เสถียรภาพการเงิน ความมั่งคั่งทางการเงิน และการคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมถงึการออกพนัธบตัรดว้ยสกลุเงินบติคอยน์ 

 (+) อังกฤษยกเลิกมาตรการคุมโควิดบางส่วน หลังโครงการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอรค์ืบหน้า องักฤษไดป้ระกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 

บางส่วนในวนันี ้ซึ่งรวมถึงขอ้บงัคบัสวมหนา้กากอนามยั หลงัรฐับาลระบุว่า โครงการระดมฉีดวคัซีนเข็มบูสเตอรมี์ความคืบหนา้อย่างมากจนสามาร ถลด

ความเส่ียงจากอาการป่วยหนกัและตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลได ้นบัตัง้แต่วนันีเ้ป็นตน้ไป องักฤษจะไม่มีการใชก้ฎหมายบงัคบัสวมหนา้กาก

อนามยั หรือการแสดงวคัซีนพาสปอรต์ก่อนเขา้ไนตค์ลบัหรือสถานท่ีใหบ้ริการขนาดใหญ่ เม่ือสปัดาหท่ี์ผ่านมา รฐับาลองักฤษไดย้กเลิกค  าแนะน าใหท้  างาน

จากท่ีบา้น รวมถึงยกเลิกค  าแนะน าในการสวมใส่หนา้กากอนามยัในชัน้เรียน นายซาจิด จาวดิ รฐัมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า แผนระดมวคัซีนของ

รฐับาล รวมถงึการทดสอบเชือ้ และการยกระดบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสันัน้ ส่งผลใหเ้กิด "การปอ้งกนัท่ีแข็งแกรง่ที่สดุในยโุรป"  

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 690.00 จุด วติกสหรัฐเร่งขึน้ดอกเบีย้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดร่วงมากกวา่ 2% ในเชา้วนันีสู้่

ระดบัต  ่าสดุระหวา่งวนัในรอบ 14 เดือน ท่ามกลางความวติกวา่อาจจะมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในสหรฐัเร็วกว่าท่ีคาด ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันี

นิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 26,321.33 จุด ร่วงลง 690.00 จุด หรือ -2.55% หุน้ทกุกลุ่มปรบัตวัลงยกเวน้กลุ่มเหมืองแรแ่ละกลุ่มประกนั โดยหุน้ลบน าตลาด

ไดแ้ก่ กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั, กลุ่มบรกิาร รวมถงึกลุ่มขอ้มลูและการส่ือสาร 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดลบ 337.89 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดปรบัตวัลงในวนันี ้ตามทิศทางดชันีดาว

โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัพุธ (26 ม.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่าอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเวลาท่ีรวดเรว็ขึ ้น เพ่ือ

สกดัเงินเฟ้อ ดชันีฮั่งเส็งเปิดท่ี 23,952.01 จดุ ลดลง 337.89 จดุ หรือ -1.39% 

 (-) สหรัฐเตรียมเปิดช่องทางเจรจา หลังรัสเซียส่งก าลังพลประชิดชายแดนยูเครนเพิ่มเติม นายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั

เปิดเผยว่า สหรฐัไดส้่งเอกสารถึงรฐับาลรสัเซียในวนันีเ้พ่ือเปิด "ช่องทางการเจรจาส าคญัในอนาคต" ในกรณีท่ีรสัเซียตดัสินใจรุกรานยูเ ครนจริง นายบลิง

เกนระบุว่า เนือ้หาของเอกสารดังกล่าวนั้นมีประธานาธิบดีโจ ไบเดนเป็นผู้ร่วมร่าง และไดมี้การเปิดเผยต่อพันธมิตรในองคก์ารสนธิสัญญาป้องกัน

แอตแลนติกเหนือ (NATO) แลว้ ความเคล่ือนไหวครัง้นีมี้ขึน้หลงัจากนาโตประกาศเตือนว่า รสัเซียไดส้่งก าลังพลเขา้ประชิดชายแดนยูเครนเพิ่มเติม โดย

เจา้หนา้ท่ีรฐับาลสหรฐั รวมถึงปธน.ไบเดน ต่างก็คาดว่ารสัเซียจะส่งทหารรุกรานยูเครนซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต นายบลิงเกนกล่าวว่า เอกสาร

ดงักล่าวอธิบายถงึแนวทางดา้นตา่ง ๆ ท่ีรฐับาลสหรฐัและรฐับาลรสัเซียสามารถใชร้ว่มกนัเพ่ือรกัษาประโยชนด์า้นความมั่นคงได้ 

 (-) ผลวจัิยอังกฤษชีผู้้ตดิเชือ้โอมิครอนมากกว่า 2 ใน 3 เคยติดโควิดมาก่อน ผลวิจยัชดุใหม่ของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนเปิดเผยวา่ ไวรสัโควิด-

19 สายพนัธุโ์อมิครอนไดเ้ขา้มาแทนท่ีสายพนัธุเ์ดลตาท่ีระบาดก่อนหนา้นีใ้นองักฤษเรียบรอ้ยแลว้ ขณะท่ีมีความเป็นไปไดว้่า ผูต้ิดเชื ้อจ านวนมากกลบัมา

ติดเชือ้ซ  า้ รายงานวิจัย REACT (Real-time Assessment of Community Transmission) ท่ีอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน เก็บขอ้มูลมาตัง้แต่เดือนพ.ค. 

2563 ซึง่ไดร้บัทนุสนบัสนนุจากรฐับาลองักฤษ ไดว้เิคราะหผ์ลการตรวจ PCR จ านวน 100,607 รายการทั่วองักฤษ โดยเก็บตวัอย่างเม่ือช่วงวนัท่ี 5-20 ม.ค.

ท่ีผ่านมา และพบว่าผลการสวอบ 99% เป็นเชือ้สายพนัธุโ์อมิครอน โดยมีเพียง 1% เท่านัน้ท่ีเป็นสายพันธุเ์ดลตา ทัง้นี ้ผูเ้ขา้รว่มวิจั ย 2 ใน 3 จากทัง้หมด 

3,582 คนท่ีมีผลการตรวจเชือ้เป็นบวกระบวุา่ ตนเองเคยตดิเชือ้โควดิมาก่อน นอกจากนี ้7.5% ยงัสงสยัวา่ เคยตดิเชือ้ไวรสั แตไ่ม่ไดต้รวจยืนยนัผล                                                                                       

                                                                                               ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 

 

 

 



      การประกาศตัวเลขส าคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาหห์น้า 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 19 ก.ค. 21.00น. สหรฐั  ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัเดือนมิ.ย.โดย NAHB   82 81 

วนัองัคารที่ 20 ก.ค. 13.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย.   1.3% 1.5% 

 19.30น. สหรฐั  การอนญุาตก่อสรา้งเดือนมิ.ย.   1.69M 1.68M 

 19.30น. สหรฐั  ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนมิ.ย.   1.59M 1.57M 

วนัพธุที่ 21 ก.ค. 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้ดบิมนัรายสปัดาห ์   - -7.9M 

วนัพฤหสับดีที่ 22 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Marine Day   - - 

 18.45น. ยโุรป อตัราดอกเบีย้นโยบายของอีซีบี(Minimum Bid Rate)   0.00% 0.00% 

 19.30น. ยโุรป แถลงการณข์องประธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์   - - 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานครัง้แรกรายสปัดาห์   350K 360K 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จาก Conference Board   0.9% 1.3% 

 21.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนมิ.ย.   5.92M 5.80M 

วนัศกุรท่ี์ 23 ก.ค. ทัง้วนั ญ่ีปุ่ น Bank Holiday : Health-Sports Day   - - 

 13.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนม.ิย.   0.0% -1.4% 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   64.2 65.1 

 14.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 57.5 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.6 63.4 

 15.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   59.4 58.3 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.3 63.9 

 15.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   62.1 62.4 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเบือ้งตน้   62.0 62.1 

 20.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเบือ้งตน้   64.6 64.6 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์     มาก         ปานกลาง   นอ้ย   ** ประกาศแลว้,เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา 

  * ที่มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้
 

      vdeposit- 

ปฏทิินการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคั  ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 24 ม.ค. 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   60.5** 57.4 

 15.30น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   52.2** 48.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.0** 58.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   51.2** 53.1 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.9** 57.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   53.3* 53.1 

 21.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.0** 57.7 

 21.45น. สหรฐั  ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบรกิารเดือนม.ค.   50.9** 57.6 

วนัองัคารท่ี 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี ความเช่ือมั่นภาคธุรกิจเดือนเม.ย.จาก Ifo   95.7** 94.7 

 21.00น. สหรฐั  ดชันีราคาบา้น โดย S&P/CS   18.3%** 18.4% 

 22.00น. สหรฐั  ดชันีความเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก CB   113.8* 115.8 

 22.00น. สหรฐั  ดชันีภาคการผลิต จาก เฟดรชิมอนด ์   8* 16 

วนัพธุท่ี 26 ม.ค. 22.00น. สหรฐั  ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   811K** 744K 

 22.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห ์   - 0.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ม.ค. 02.00น. สหรฐั  มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25%** <0.25% 

 02.00น. สหรฐั  รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรฐั  แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 20.30น. สหรฐั  ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020   5.3% 2.3% 

 20.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนธ.ค.   0.4% 0.9% 

 20.30น. สหรฐั  ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนธ.ค.   -0.5% 2.6% 

 20.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   260K 286K 

 22.00น. สหรฐั  ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.2% 

วนัศกุรท่ี์ 28 ม.ค. 20.30น. สหรฐั  ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือน   0.5% 0.5% 

 20.30น. สหรฐั  รายไดส้่วนบคุคลเดือนธ.ค.   0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรฐั  การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนธ.ค.   -0.5% 0.6% 

 22.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก UoM   68.8 68.8 

 22.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.9% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 21 มกราคม 2565 ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงในภายหลงัได ้
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