26 มกราคม 2565
คำแนะนำ

เปิดสถานะซื้อ 1,833 -1,819

จุดทำกำไร

ขายเพื่อทากาไร $1,863

ตัดขำดทุน

ตัดขาดท ุนสถานะซื้อหากหล ุด $1,819

1,833

1,819

1,805

1,863

1,877

1,892

ที่มา : Aspen

สรุ ป ราคาทองคาระหว่างวันแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างในกรอบ 1,842.80-1,850.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากวานนีร้ าคาทองคาขยับตัวขึน้ เล็กน้อย 5.40
ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วันนีร้ าคาทองคาได้รบั ปั จจัยบวกจากธนาคารกลางญี่ ปุ่น (BOJ) เปิ ดเผยรายงานสรุ ปมุม มองเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่า ดัชนีราคา
ผูบ้ ริโภค (CPI) พืน้ ฐานซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สาคัญของญี่ปนุ่ จะดีดตัวขึน้ สู่เป้าหมายของ BOJ ที่ระดับ 2% และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อประจาปี
งบประมาณ 2565 ขึน้ สู่ระดับ 1.1% รวมถึงกรุงปั กกิ่งพบผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ภายในท้องถิ่น 14 ราย ซึ่งมีขึน้ ในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนเปิ ดฉากการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ ก ขณะที่ยังจับตาผลการประชุมเฟดในคืนนี ้ ประเด็นที่กล่าวมานัน้ อาจเป็ นปั จจัยที่กดดันราคาทองคาได้ สาหรับคืนนีแ้ นะนาให้นักลงทุนติดตามตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิ ดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.และตัวเลขสต็อกนา้ มันดิบรายสัปดาห์ รวมถึง จับตาผลการประชุมเฟดในเวลา 02.00 น.และถ้อย
แถลงนายเจอโรม พาวเวลประธานเฟดในเวลา 02.30 น. ทัง้ นีเ้ ก็งกาไรระยะสัน้ โดยอาจพิจารณาโซน 1,833-1,819 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็ นจุดซือ้ อย่างไรก็ตาม
หากราคาปรับตัวขึน้ ไปไม่สามารถยืนเหนือ 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเลือกลดสถานะซือ้ ลง โดยคานึงถึงความผัวผวนของราคาจากการประชุมเฟด

ตารางที่ 1 สรุ ปภาวะตลาดภาคเย็น
26/01/2565 17:05 น.

ก่อนหน้า

ล่าสุด

เปลีย
่ นแปลง

% เปลีย
่ นแปลง

Spot Gold ($)

1,832.60

1,837.18

4.58

0.25

Spot Silver ($)

24.27

24.10

-0.17

-0.70

เงินบาท (฿/$)

32.91

33.00

0.09

0.27

ทองคาแท่ง 96.50% (บาท)

28,650

28,750

100

0.35

นา้ ม ันดิบ Brent ($/bbl.)

87.70

88.46

0.76

0.87

ด ัชนีดอลลาร์

95.65

95.77

0.12

0.12

เงินยูโร (€/$)

1.1344

1.1324

0.00

-0.18

ที่มา : Aspen

• (+) รัสเซียซ้อมรบทางทะเลรอบใหม่ เสริมการป้ องกันเส้นทางเดินเรือแถบอาร์กติก กองเรือฝ่ ายเหนือของรัสเซียเปิ ดเผยว่า เรือรบรัสเซียได้แล่นเข้าสู่
ทะเลบาเรนท์ในวันนี ้ (26 ม.ค.) เพื่อฝึ กซ้อมป้องกันเส้นทางเดินเรือหลักในแถบอาร์กติก ขณะที่กรุงมอสโกได้ทาการซ้อมรบทางทหารที่เกี่ยวข้องกับกองเรือ
ทัง้ หมด สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การซ้อมรบในแถบอาร์กติกประกอบด้วยเรือรบ 30 ลา, เครื่องบิน 20 ลา และกาลังพล 1,200 นายที่กาหนดขึน้ เพื่อ
ประเมินความพร้อมในการจู่โจมของกองกาลังในอาร์กติก รวมถึงขีดความสามารถในการป้องกันเส้นทางในทะเลเหนือ กองเรือฝ่ ายเหนือของรัสเซียระบุว่า ใน
การซ้อมรบครัง้ นีเ้ ป็ นการฝึ กกองกาลังเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางทหาร และเพื่อรับประกันความมั่นคงของเส้นทางเดินเรือและพืน้ ที่ทางเศร ษฐกิจในน่านนา้
ของรัสเซียในทะเลทางตอนเหนือ หากมีวิกฤตเกิดขึน้
• (+) อังกฤษเผยยังไม่ตัดตัวเลือกคว่าบาตร "ปูติน" ปมรัสเซีย-ยูเครน นางลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเปิ ดเผยว่า อังกฤษอาจพิจารณาใช้
มาตรการคว่าบาตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินโดยตรง หากรัสเซียเดินหน้าบุกยูเครน ก่อนหน้านีป้ ระธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้ าสห รัฐกล่าวว่า เขาจะ
พิจารณาใช้มาตรการคว่าบาตรกับปธน.ปูตินโดยตรง หากปธน.ปูตินสั่งการให้กองทัพรัสเซียบุกเข้าเขตแดนของยูเครน ขณะที่เหล่าผูน้ าชาติตะวั นตกเร่ง
เตรียมการทางทหารและวางแผนปกป้องยุโรปจากปั ญ หาขาดแคลนแหล่งพลังงานที่อาจเกิดขึน้ สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า รั สเซียได้ส่งกาลังทหาร
มากกว่า 100,000 นายประจาอยู่ใกล้ชายแดนยูเครน ขณะที่ชาติตะวันตกเกรงว่า รัสเซียอาจรุกลา้ เข้าเขตแดนยูเครนเพื่อพยายามผนวกยูเครนเข้าเป็ นส่วน
หนึ่งของรัสเซียอีกครัง้ เมื่อมีคาถามถึงการคว่าบาตรปธน.ปูติน นางทรัสส์ระบุว่า "เรายังไม่ได้ตดั ตัวเลือ กใด ๆ ทัง้ สิน้ "
• (+) ภาคเอกชนสหรัฐเตือ น "ไบเดน" ระวังผลกระทบหากคว่าบาตรรัส เซีย หลังจากประธานาธิบ ดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐได้ขู่ว่าเขาพร้อ มที่ จะใช้
มาตรการคว่าบาตรรัสเซีย หากปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ยังยืนยันที่จะใช้กองกาลังเข้ารุกรานยูเครน บริษัทใหญ่หลายแห่งของสหรัฐ ได้ออกมาเตือนให้ทาเนียบ
ขาวระมัดระวังผลกระทบที่อาจตามมาจากการกระทาดังกล่าว สภาการค้าต่างประเทศแห่งชาติ (National Foreign Trade Council) ซึ่งมีสมาชิกเป็ นบริษัท
ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ อาทิ เชฟรอน และ เจเนอรัล อิเล็กทริก ได้ขอให้ทาเนียบขาวทบทวนมาตรการคว่าบาตร โดยขอให้ทางการอนุญาตให้บริษัทสามารถส่ง
ออเดอร์ได้ตามคาสั่งซือ้ ที่มีมาก่อนหน้านี ้ และพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จะได้รบั การยกเว้นจากข้อกาหนดดังกล่าว อีกทัง้ ยังได้ขอให้สภาคองเกรสจากัด
การคว่าบาตร รวมถึงกรอบเวลาในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
• (+) BOJ คาดเงินเฟ้ อญี่ปุ่นพุ่งแตะเป้ าหมาย 2% แต่ยังไม่มีแผนคุมเข้มนโยบายการเงินตามเฟด ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) เปิ ดเผยรายงานสรุป
มุมมองเศรษฐกิจ (Summary of Opinions) จากการประชุมประจาเดือนม.ค. โดยระบุว่า กรรมการ BOJ คาดการณ์ว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) พืน้ ฐานซึ่ง
เป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สาคัญของญี่ปนุ่ จะดีดตัวขึน้ สู่เป้าหมายของ BOJ ที่ระดับ 2% และเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงดาเนินต่อไปหากค่าจ้างยังคงมีการ
ขยายตัว ในรายงานแนวโน้ม เศรษฐกิ จ ซึ่งเปิ ด เผยหลังเสร็จสิ น้ การประชุม ในวัน ที่ 18 ม.ค.ระบุ ว่า BOJ ได้ป รับ เพิ่ ม คาดการณ์ อัต ราเงิน เฟ้ อ ประจาปี
งบประมาณ 2565 ขึน้ สู่ระดับ 1.1% จากเดิมที่ระดับ 0.9% เนื่องจากราคาพลังงานและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึน้ ในขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลง นอกจากนี ้ BOJ ได้
ปรับเพิ่มแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี งบประมาณ 2565 ขึน้ สู่ระดับ 3.8% จากเดิมที่ระดับ 2.9% โดยระบุว่า การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจถือ เป็ น
"หลักฐาน" ที่พิสจู น์ว่าผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มลดน้อยลง
• (+) ปั กกิ่งเจอติดเชือ้ โควิดในชุมชนอีก 14 รายก่อนเปิ ดฉากโอลิมปิ กสัปดาห์หน้า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) เปิ ดเผยว่า กรุงปั กกิ่งพบ
ผูต้ ิดเชือ้ โควิด-19 ภายในท้องถิ่น 14 รายในวันนี ้ (26 ม.ค.) ซึ่งเป็ นยอดผูต้ ิดเชือ้ รายวันสูงสุดของการแพร่ระบาดในปั จจุบนั และมีขึน้ ในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์
ก่อนเปิ ดฉากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กฤดูหนาวที่กรุงปั กกิ่งและในมณฑลเหอเป่ ย NHC รายงานว่า ยอดผูต้ ิดเชือ้ ในกรุง ปั กกิ่งมีจานวนมากกว่าครึง่ หนึ่งของ
ยอดผูต้ ิดเชือ้ ทั่วประเทศที่ 24 ราย ทัง้ นี ้ นับตัง้ แต่วนั ที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ปั กกิ่งพบผูต้ ิดเชือ้ ในชุมชนที่แสดงอาการจานวนรวม 55 ราย โดยมีทงั้ ผูต้ ิดเชือ้ สาย
พันธุโ์ อมิครอนและสายพันธุเ์ ดลตา
• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิ ดบวก นักลงทุนจับตาประชุมเฟด ตลาดหุน้ ยุโรปเปิ ดตลาดปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องในวันนี ้ โดยบรรยากาศการซือ้ ขายยังคงเป็ นไปอย่าง
ระมัดระวัง เนื่องจากนักลงทุนรอติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ว่า คณะกรรมการเฟดจะใช้การประชุมใน
ครัง้ นีเ้ พื่อส่งสัญญาณถึงความพร้อมที่จะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือนมี.ค. และคาดว่าเฟดจะพิจารณาใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินในด้านอื่น ๆ เพื่อ
รับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่พ่งุ สูงขึน้ ดัชนี STOXX 600 เปิ ดตลาดที่ระดับ 461.30 จุด เพิ่มขึน้ 1.71 จุด หรือ +0.37% ดัชนี DAX ตลาดหุน้ เยอรมนีเปิ ดตลาดวันนี ้
ที่ 15,273.06 จุด เพิ่มขึน้ 149.19 จุด หรือ +0.99% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุน้ ฝรั่งเศสเปิ ดตลาดวันนีท้ ี่ 6,901.74 จุด เพิ่มขึน้ 63.78 จุด หรือ +0.93%
ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai

กำรประกำศตัวเลขสำคัญทำงเศรษฐกิจ
วัน

เวลา

ประเทศ

ความสาคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั้งก่อน

รายการ

วันจันทร์ที่ 24 ม.ค. 15.30น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

60.5**

57.4

15.30น. เยอรมนี

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

52.2**

48.7

16.00น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

59.0**

58.0

16.00น.

ยุโรป

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

51.2**

53.1

16.30น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

56.9**

57.9

16.30น. อังกฤษ

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

53.3*

53.1

21.45น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.

55.0**

57.7

21.45น. สหรัฐฯ

ดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.

50.9**

57.6

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนเม.ย.จาก Ifo

95.7**

94.7

21.00น. สหรัฐฯ

ดัชนีราคาบ้าน โดย S&P/CS

18.3%**

18.4%

22.00น. สหรัฐฯ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภค จาก CB

113.8*

115.8

22.00น. สหรัฐฯ

ดัชนีภาคการผลิต จาก เฟดริชมอนด์

8*

16

22.00น. สหรัฐฯ

ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.

766K

744K

22.30น. สหรัฐฯ

ตัวเลขสต็อกนา้ มันดิบรายสัปดาห์

-

0.5M

มติอตั ราดอกเบีย้ นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)

<0.25%

<0.25%

02.00น. สหรัฐฯ

รายงานการประชุมเฟด (FOMC Statement)

-

-

02.00น. สหรัฐฯ

แถลงการณ์ประธานเฟด : เจอโรม พาวเวล

-

-

20.30น. สหรัฐฯ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020

5.3%

2.3%

20.30น. สหรัฐฯ

ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนพืน้ ฐานเดือนธ.ค.

0.4%

0.9%

20.30น. สหรัฐฯ

ยอดสั่งซือ้ สินค้าคงทนเดือนธ.ค.

-0.5%

2.6%

20.30น. สหรัฐฯ

จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกรายสัปดาห์

260K

286K

22.00น. สหรัฐฯ

ยอดทาสัญญาขายบ้านที่รอปิ ดการขายเดือนธ.ค.

-0.3%

-2.2%

20.30น. สหรัฐฯ

ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลพืน้ ฐาน (Core PCE) เดือน

0.5%

0.5%

20.30น. สหรัฐฯ

รายได้ส่วนบุคคลเดือนธ.ค.

0.5%

0.4%

20.30น. สหรัฐฯ

การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนธ.ค.

-0.5%

0.6%

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์ความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคจาก UoM

68.8

68.8

22.00น. สหรัฐฯ

คาดการณ์อตั ราเงินเฟ้อจาก UoM

-

4.9%

วันอังคารที่ 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมนี

วันพุธที่ 26 ม.ค.

วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ

วันศุกร์ที่ 28 ม.ค.

หมายเหตุ: ระดับความสาคัญของเหตุการณ์

มาก

ปานกลาง

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมูลวันที่ 21 มกราคม 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้

น้อย

ประกาศแล้ว, ** เป็ นตัวเลขจริงที่มีการประกาศออกมา

