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สรุป ราคาทองคาช่วงเช้าแกว่งตัวในกรอบ 1,812.70-1,822.13 ดอลลาร์ตอ่ ออนซ์ หลังจากวานนีร้ าคาได้ปรับตัวลงถึง 28.28 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รบั แรงกดดัน
จากดัชนีดอลลาร์แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 5 สัปดาห์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ดีดตัวเพิ่มขึน้ จากถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลล์
ประธานเฟด ขณะที่ วนั นี ท้ องคามีการเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์ขาลงสลับระหว่างแดนบวกลบ โดยมีปัจจัยกดดันมาจากผลวิจยั ชุดใหม่ของอิมพีเรียล คอลเลจ
ลอนดอนเปิ ดเผยว่า ไวรัสโควิด -19 สายพันธุโ์ อมิครอนได้เข้ามาแทนที่สายพันธุเ์ ดลตาที่ระบาดก่อนหน้านีใ้ นอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ขณะที่มีความเป็ นไปได้ว่า ผูต้ ิด
เชือ้ จานวนมากกลับมาติดเชือ้ ซา้ อีกทัง้ นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีตา่ งประเทศสหรัฐเปิ ดเผยว่า สหรัฐได้สง่ เอกสารถึงรัฐบาลรัสเซียในวันนีเ้ พื่อเปิ ด "ช่องทางการ
เจรจาสาคัญในอนาคต" ด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้รฐั บาลเอลซัลวาดอร์ลม้ เลิกการใช้บิตคอยน์เป็ นเงินที่ชาระหนีไ้ ด้ตามกฎหมาย IMF
ได้เตือนประธานาธิบดีนายิบ บูเคเล ถึงความเสี่ยงของสกุลเงินบิตคอยน์ต่อประเทศ รวมถึงอังกฤษได้ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 บางส่วนในวันนี ้ ซึ่ง
รวมถึงข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัย หลังรัฐบาลระบุว่า โครงการระดมฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์มีความคืบหน้าอย่างมาก ประเด็นเหล่านีอ้ าจเป็ นปั จจัยช่วยหนุนราคา
ทองคาไว้เช่นกัน สาหรับคืนนีแ้ นะนาให้นกั ลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจฝั่ งสหรัฐ มีการเปิ ดเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส4/2021,จานวนผู้
ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์,ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนพืน้ ฐานและยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนเดือนธ.ค.และยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิ ดการขาย (pending home
sales) เดือนธ.ค.
สรุปภาวะตลาดภาคบ่าย
27/01/2565 11:56 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลีย
่ นแปลง

% เปลีย
่ นแปลง

Spot Gold ($)

1,819.42

1,815.32

-4.10

-0.23

Spot Silver ($)

23.51

23.32

-0.19

-0.81

เงินบาท (฿/$)

33.12

33.18

0.06

0.17

ทองคาแท่ง 96.50% (บาท)

28,850

28,550

-300

-1.04

นา้ ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

89.72

89.18

-0.54

-0.60

ด ัชนีดอลลาร์

96.48

96.62

0.14

0.14

เงินยูโร (€/$)

1.1240

1.1220

0.00

-0.18

ทีม่ า : Aspen

 (+) IMF เรียกร้องให้เอลซัลวาดอร์เลิกใช้บิตคอยน์ชาระหนี้ตามกฎหมาย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้รฐั บาลเอลซัลวาดอร์
ล้มเลิกการใช้บิตคอยน์เป็ นเงินที่ชาระหนีไ้ ด้ตามกฎหมาย IMFได้เตือนประธานาธิบดีนายิบ บูเคเล ถึงความเสี่ยงของสกุลเงินบิตคอยน์ต่อประเทศ พร้อม
เน้นยา้ ว่าเป็ นเรื่องยากที่จะได้รบั เงินกูจ้ าก IMF แถลงการณ์ระบุวา่ "คณะกรรมการ IMF ได้เรียกร้องให้รฐั บาลจากัดขอบเขตของกฎหมายเกี่ยวกับบิตคอยน์
โดยถอดถอนการใช้บติ คอยน์เป็ นเงินที่ชาระหนีไ้ ด้ตามกฎหมาย" นอกจากนี ้ IMF ยังเน้นยา้ ถึงความเสี่ยงมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินบิตคอยน์ในด้าน
เสถียรภาพการเงิน ความมั่งคั่งทางการเงิน และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงการออกพันธบัตรด้วยสกุลเงินบิตคอยน์
 (+) อังกฤษยกเลิกมาตรการคุมโควิดบางส่วน หลังโครงการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์คืบหน้ า อังกฤษได้ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด -19
บางส่วนในวันนี ้ ซึ่งรวมถึงข้อบังคับสวมหน้ากากอนามัย หลังรัฐบาลระบุว่า โครงการระดมฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์มีความคืบหน้าอย่างมากจนสามาร ถลด
ความเสี่ยงจากอาการป่ วยหนักและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ นับตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็ นต้นไป อังกฤษจะไม่มีการใช้กฎหมายบังคับสว มหน้ากาก
อนามัย หรือการแสดงวัคซีนพาสปอร์ตก่อนเข้าไนต์คลับหรือสถานที่ให้บริการขนาดใหญ่ เมื่อสัปดาห์ท่ผี ่านมา รัฐบาลอังกฤษได้ยกเลิกคาแนะนาให้ทางาน
จากที่บา้ น รวมถึงยกเลิกคาแนะนาในการสวมใส่หน้ากากอนามัยในชัน้ เรียน นายซาจิด จาวิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า แผนระดมวัคซีนของ
รัฐบาล รวมถึงการทดสอบเชือ้ และการยกระดับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนัน้ ส่งผลให้เกิด "การป้องกันที่แข็งแกร่งที่สดุ ในยุโรป"
 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 690.00 จุด วิตกสหรัฐเร่งขึน้ ดอกเบีย้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้ โตเกียวปิ ดร่วงมากกว่า 2% ในเช้าวันนีส้ ู่
ระดับต่าสุดระหว่างวันในรอบ 14 เดือน ท่ามกลางความวิตกว่าอาจจะมีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในสหรัฐเร็วกว่าที่คาด สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนี
นิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดับ 26,321.33 จุด ร่วงลง 690.00 จุด หรือ -2.55% หุน้ ทุกกลุ่มปรับตัวลงยกเว้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มประกัน โดยหุน้ ลบนาตลาด
ได้แก่ กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวัด, กลุ่มบริการ รวมถึงกลุ่มข้อมูลและการสื่อสาร
 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิ ดลบ 337.89 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ ดัชนีฮ่ งั เส็งตลาดหุน้ ฮ่องกงเปิ ดปรับตัวลงในวันนี ้ ตามทิศทางดัชนีดาว
โจนส์ตลาดหุน้ นิวยอร์กปิ ดลบในวันพุธ (26 ม.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเวลาที่รวดเร็วขึ ้ น เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ ดัชนีฮ่งั เส็งเปิ ดที่ 23,952.01 จุด ลดลง 337.89 จุด หรือ -1.39%
 (-) สหรัฐเตรียมเปิ ดช่องทางเจรจา หลั งรัสเซียส่ง ก าลั งพลประชิดชายแดนยูเครนเพิ่มเติม นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
เปิ ดเผยว่า สหรัฐได้ส่งเอกสารถึงรัฐบาลรัสเซียในวันนีเ้ พื่อเปิ ด "ช่องทางการเจรจาสาคัญในอนาคต" ในกรณี ท่ีรสั เซียตัดสินใจรุ กรานยูเ ครนจริง นายบลิง
เกนระบุว่า เนื อ้ หาของเอกสารดังกล่าวนั้น มี ป ระธานาธิ บดีโจ ไบเดนเป็ นผู้ร่วมร่าง และได้มี การเปิ ดเผยต่อ พัน ธมิ ตรในองค์การสนธิสัญ ญาป้อ งกัน
แอตแลนติกเหนือ (NATO) แล้ว ความเคลื่อนไหวครัง้ นีม้ ีขนึ ้ หลังจากนาโตประกาศเตือนว่า รัสเซียได้ส่งกาลังพลเข้าประชิดชายแดนยูเครนเพิ่มเติม โดย
เจ้าหน้าที่รฐั บาลสหรัฐ รวมถึงปธน.ไบเดน ต่างก็คาดว่ารัสเซียจะส่งทหารรุ กรานยูเครนซึ่งเป็ นอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต นายบลิงเกนกล่าวว่า เอกสาร
ดังกล่าวอธิบายถึงแนวทางด้านต่าง ๆ ที่รฐั บาลสหรัฐและรัฐบาลรัสเซียสามารถใช้รว่ มกันเพื่อรักษาประโยชน์ดา้ นความมั่นคงได้
 (-) ผลวิจัยอังกฤษชีผ้ ู้ตดิ เชือ้ โอมิครอนมากกว่า 2 ใน 3 เคยติดโควิดมาก่อน ผลวิจยั ชุดใหม่ของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอนเปิ ดเผยว่า ไวรัสโควิด 19 สายพันธุโ์ อมิครอนได้เข้ามาแทนที่สายพันธุเ์ ดลตาที่ระบาดก่อนหน้านีใ้ นอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ขณะที่มีความเป็ นไปได้ว่า ผูต้ ิดเชื ้ อจานวนมากกลับมา
ติดเชือ้ ซา้ รายงานวิจัย REACT (Real-time Assessment of Community Transmission) ที่อิมพี เรียล คอลเลจ ลอนดอน เก็บข้อมูลมาตัง้ แต่เดือนพ.ค.
2563 ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ ได้วเิ คราะห์ผลการตรวจ PCR จานวน 100,607 รายการทั่วอังกฤษ โดยเก็บตัวอย่างเมื่อช่วงวันที่ 5-20 ม.ค.
ที่ผ่านมา และพบว่าผลการสวอบ 99% เป็ นเชือ้ สายพันธุโ์ อมิครอน โดยมีเพียง 1% เท่านัน้ ที่เป็ นสายพันธุเ์ ดลตา ทัง้ นี ้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจั ย 2 ใน 3 จากทัง้ หมด
3,582 คนที่มีผลการตรวจเชือ้ เป็ นบวกระบุวา่ ตนเองเคยติดเชือ้ โควิดมาก่อน นอกจากนี ้ 7.5% ยังสงสัยว่า เคยติดเชื อ้ ไวรัส แต่ไม่ได้ตรวจยืนยันผล
ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุ งเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai

ปฏิทินการประกาศตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

รายการ

ความสาคั

วันจันทร์ท่ี 24 ม.ค. 15.30น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

60.5**

57.4

15.30น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

52.2**

48.7

16.00น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.0**

58.0

16.00น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

51.2**

53.1

16.30น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

56.9**

57.9

16.30น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

53.3*

53.1

21.45น. สหรัฐ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

55.0**

57.7

21.45น. สหรัฐ

ดัชนีผจู้ ดั การฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

50.9**

57.6

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนเม.ย.จาก Ifo

95.7**

94.7

21.00น. สหรัฐ

ดัชนีราคาบ้าน โดย S&P/CS

18.3%**

18.4%

22.00น. สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค จาก CB

113.8*

115.8

22.00น. สหรัฐ

ดัชนีภาคการผลิต จาก เฟดริชมอนด์

8*

16

22.00น. สหรัฐ

ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.

811K**

744K

22.30น. สหรัฐ

ตัวเลขสต็อกนา้ มันดิบรายสัปดาห์

-

0.5M

มติอตั ราดอกเบีย้ นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)

<0.25%**

<0.25%

02.00น. สหรัฐ

รายงานการประชุมเฟด (FOMC Statement)

-

-

02.00น. สหรัฐ

แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล

-

-

20.30น. สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020

5.3%

2.3%

20.30น. สหรัฐ

ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนพืน้ ฐานเดือนธ.ค.

0.4%

0.9%

20.30น. สหรัฐ

ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนเดือนธ.ค.

-0.5%

2.6%

20.30น. สหรัฐ

จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกรายสัปดาห์

260K

286K

22.00น. สหรัฐ

ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิ ดการขายเดือนธ.ค.

-0.3%

-2.2%

20.30น. สหรัฐ

ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพืน้ ฐาน (Core PCE) เดือน

0.5%

0.5%

20.30น. สหรัฐ

รายได้ส่วนบุคคลเดือนธ.ค.

0.5%

0.4%

20.30น. สหรัฐ

การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนธ.ค.

-0.5%

0.6%

22.00น. สหรัฐ

คาดการณ์ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคจาก UoM

68.8

68.8

22.00น. สหรัฐ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อจาก UoM

-

4.9%

วันอังคารที่ 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี

วันพุธที่ 26 ม.ค.

วันพฤหัสบดีท่ี 27 ม.ค. 02.00น. สหรัฐ

วันศุกร์ท่ี 28 ม.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสาคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

น้อย

*ที่มาBisnews และ forexfactory.com ข้อมูลวันที่ 21 มกราคม 2565 ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

การประกาศตัวเลขสาคั ทางเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า

ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที่มีการประกาศออกมา

