
  

 26 มกราคม 2565    

 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซดเ์วยอ์อกดา้นขา้งในกรอบ 1,842.80-1,850.05 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากวานนีร้าคาทองค าขยบัตวัขึน้เล็กนอ้ย 5.40 
ดอลลารต์่อออนซ ์ขณะท่ีวันนีร้าคาทองค าได้รบัปัจจัยบวกจากธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานสรุปมุมมองเศรษฐกิจ คาดการณ์ว่า ดัชนีราคา
ผูบ้ริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีส  าคญัของญ่ีปุ่ น จะดีดตวัขึน้สู่เป้าหมายของ BOJ ท่ีระดบั 2% และไดป้รบัเพิ่มคาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อประจ าปี
งบประมาณ 2565 ขึน้สู่ระดบั 1.1% รวมถึงกรุงปักกิ่งพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ภายในทอ้งถิ่น 14 ราย ซึ่งมีขึน้ในเวลาไม่ถึง 2 สปัดาหก์่อนเปิดฉากการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิก ขณะท่ียังจับตาผลการประชุมเฟดในคืนนี ้ประเด็นท่ีกล่าวมานัน้อาจเป็นปัจจัยท่ีกดดนัราคาทองค าได ้ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหน้ักลงทุนติดตามตวัเลข
เศรษฐกิจสหรฐั มีการเปิดเผยยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.และตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์รวมถึงจับตาผลการประชุมเฟดในเวลา 02.00 น.และถอ้ย
แถลงนายเจอโรม พาวเวลประธานเฟดในเวลา 02.30 น. ทัง้นีเ้ก็งก าไรระยะสัน้ โดยอาจพิจารณาโซน 1,833-1,819 ดอลลารต์่อออนซเ์ป็นจุดซือ้ อย่างไรก็ตาม
หากราคาปรบัตวัขึน้ไปไม่สามารถยืนเหนือ 1,863 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจเลือกลดสถานะซือ้ลง โดยค านึงถึงความผวัผวนของราคาจากการประชมุเฟด 
 

 
ตารางที ่1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 

26/01/2565 17:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สุด เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,832.60 1,837.18 4.58 0.25 

Spot Silver ($) 24.27 24.10 -0.17 -0.70 

เงนิบาท (฿/$) 32.91 33.00 0.09 0.27 

ทองค าแทง่  96.50% (บาท) 28,650 28,750 100 0.35 

น า้มนัดบิ Brent ($/bbl.) 87.70 88.46 0.76 0.87 

ดชันดีอลลาร ์ 95.65 95.77 0.12 0.12 

เงนิยูโร (€/$) 1.1344 1.1324 0.00 -0.18 

  ท่ีมา : Aspen 

ท่ีมา : Aspen 

 

        1,833    1,819   1,805 

        1,863    1,877   1,892 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,833 -1,819 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,863 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,819 

 

 

 



 

 

• (+) รัสเซียซ้อมรบทางทะเลรอบใหม่ เสริมการป้องกันเส้นทางเดินเรือแถบอารก์ติก กองเรือฝ่ายเหนือของรสัเซียเปิดเผยว่า เรือรบรสัเซียไดแ้ล่นเขา้สู่
ทะเลบาเรนทใ์นวนันี ้(26 ม.ค.) เพื่อฝึกซอ้มป้องกันเสน้ทางเดินเรือหลกัในแถบอารก์ติก ขณะท่ีกรุงมอสโกไดท้ าการซอ้มรบทางทหารท่ีเก่ียวขอ้งกับกองเรือ
ทัง้หมด ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า การซอ้มรบในแถบอารก์ติกประกอบดว้ยเรือรบ 30 ล  า, เครื่องบิน 20 ล  า และก าลงัพล 1,200 นายท่ีก าหนดขึน้ เพื่อ
ประเมินความพรอ้มในการจู่โจมของกองก าลงัในอารก์ติก รวมถึงขีดความสามารถในการป้องกนัเสน้ทางในทะเลเหนือ กองเรือฝ่ายเหนือของรสัเซียระบวุ่า ใน
การซอ้มรบครัง้นีเ้ป็นการฝึกกองก าลงัเพื่อต่อตา้นภยัคุกคามทางทหาร และเพื่อรบัประกนัความมั่นคงของเสน้ทางเดินเรือและพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจในน่านน า้
ของรสัเซียในทะเลทางตอนเหนือ หากมีวิกฤตเกิดขึน้ 

• (+) อังกฤษเผยยังไม่ตัดตัวเลือกคว ่าบาตร "ปูติน" ปมรัสเซีย-ยูเครน นางลิซ ทรัสส ์รฐัมนตรีต่างประเทศองักฤษเปิดเผยว่า องักฤษอาจพิจารณาใช้
มาตรการคว ่าบาตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร ์ปูตินโดยตรง หากรสัเซียเดินหนา้บุกยูเครน ก่อนหนา้นีป้ระธานาธิบดีโจ ไบเดน ผูน้  าสห รฐักล่าวว่า เขาจะ
พิจารณาใชม้าตรการคว ่าบาตรกับปธน.ปูตินโดยตรง หากปธน.ปูตินสั่งการใหก้องทัพรสัเซียบุกเขา้เขตแดนของยูเครน ขณะท่ีเหล่าผูน้  าชาติตะวั นตกเร่ง
เตรียมการทางทหารและวางแผนปกป้องยุโรปจากปัญหาขาดแคลนแหล่งพลังงานท่ีอาจเกิดขึน้ ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า รั สเซียไดส้่งก าลังทหาร
มากกว่า 100,000 นายประจ าอยู่ใกลช้ายแดนยูเครน ขณะท่ีชาติตะวนัตกเกรงว่า รสัเซียอาจรุกล า้เขา้เขตแดนยเูครนเพื่อพยายามผนวกยูเครนเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของรสัเซียอีกครัง้ เมื่อมีค  าถามถึงการคว ่าบาตรปธน.ปตูิน นางทรสัสร์ะบวุ่า "เรายงัไม่ไดต้ดัตวัเลือกใด ๆ ทัง้สิน้" 

• (+) ภาคเอกชนสหรัฐเตือน "ไบเดน" ระวังผลกระทบหากคว ่าบาตรรัสเซีย หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรฐัได้ขู่ว่าเขาพรอ้มท่ีจะใช้
มาตรการคว ่าบาตรรสัเซีย หากปธน.วลาดิเมียร ์ปูติน ยงัยืนยนัท่ีจะใชก้องก าลงัเขา้รุกรานยูเครน บริษัทใหญ่หลายแห่งของสหรฐั ไดอ้อกมาเตือนใหท้ าเนียบ
ขาวระมดัระวงัผลกระทบท่ีอาจตามมาจากการกระท าดงักล่าว สภาการคา้ต่างประเทศแห่งชาติ (National Foreign Trade Council) ซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัท
ยกัษ์ใหญ่ของสหรฐั อาทิ เชฟรอน และ เจเนอรลั อิเล็กทริก ไดข้อใหท้ าเนียบขาวทบทวนมาตรการคว ่าบาตร โดยขอใหท้างการอนุญาตใหบ้ริษัทสามารถส่ง
ออเดอรไ์ดต้ามค าสั่งซือ้ท่ีมีมาก่อนหนา้นี ้และพิจารณาว่าผลิตภณัฑใ์ดบา้งที่จะไดร้บัการยกเวน้จากขอ้ก าหนดดงักล่าว อีกทัง้ยงัไดข้อใหส้ภาคองเกรสจ ากัด
การคว ่าบาตร รวมถึงกรอบเวลาในการบงัคบัใชม้าตรการดงักล่าว  

• (+) BOJ คาดเงินเฟ้อญี่ปุ่ นพุ่งแตะเป้าหมาย 2% แต่ยังไม่มีแผนคุมเข้มนโยบายการเงินตามเฟด ธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ) เปิดเผยรายงานสรุป
มมุมองเศรษฐกิจ (Summary of Opinions) จากการประชุมประจ าเดือนม.ค. โดยระบุว่า กรรมการ BOJ คาดการณว่์า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) พืน้ฐานซึ่ง
เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีส  าคญัของญ่ีปุ่ น จะดีดตวัขึน้สู่เป้าหมายของ BOJ ท่ีระดบั 2% และเชื่อว่าแนวโนม้ดงักล่าวจะยงัคงด าเนินต่อไปหากค่าจา้งยงัคงมีการ
ขยายตัว ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจซึ่งเปิดเผยหลังเสร็จสิน้การประชุมในวันท่ี 18 ม.ค.ระบุว่า BOJ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อประจ าปี
งบประมาณ 2565 ขึน้สู่ระดบั 1.1% จากเดิมที่ระดบั 0.9% เน่ืองจากราคาพลงังานและวตัถดุิบปรบัตวัสงูขึน้ ในขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลง นอกจากนี ้BOJ ได้
ปรบัเพิ่มแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2565 ขึน้สู่ระดับ 3.8% จากเดิมท่ีระดับ 2.9% โดยระบุว่า การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจถือเป็น 
"หลกัฐาน" ท่ีพิสจูนว่์าผลกระทบท่ีเกิดจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 เริ่มลดนอ้ยลง 

• (+) ปักกิ่งเจอติดเชือ้โควิดในชุมชนอีก 14 รายก่อนเปิดฉากโอลิมปิกสัปดาหห์น้า คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจีน (NHC) เปิดเผยว่า กรุงปักก่ิงพบ
ผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ภายในทอ้งถิ่น 14 รายในวนันี ้(26 ม.ค.) ซึ่งเป็นยอดผูต้ิดเชือ้รายวนัสงูสดุของการแพรร่ะบาดในปัจจบุนั และมีขึน้ในเวลาไม่ถึง 2 สปัดาห์
ก่อนเปิดฉากการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวท่ีกรุงปักกิ่งและในมณฑลเหอเป่ย NHC รายงานว่า ยอดผูต้ิดเชือ้ในกรุงปักกิ่งมีจ านวนมากกว่าครึง่หน่ึงของ
ยอดผูต้ิดเชือ้ทั่วประเทศท่ี 24 ราย ทัง้นี ้นับตัง้แต่วนัท่ี 15 ม.ค.ท่ีผ่านมา ปักกิ่งพบผูต้ิดเชือ้ในชุมชนท่ีแสดงอาการจ านวนรวม 55 ราย โดยมีทัง้ผูต้ิดเชือ้สาย
พนัธุโ์อมิครอนและสายพนัธุเ์ดลตา 

• (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนจับตาประชุมเฟด ตลาดหุน้ยุโรปเปิดตลาดปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องในวนันี ้โดยบรรยากาศการซือ้ขายยงัคงเป็นไปอย่าง
ระมดัระวงั เนื่องจากนกัลงทนุรอติดตามผลการประชมุของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ขณะท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณว่์า คณะกรรมการเฟดจะใชก้ารประชมุใน
ครัง้นีเ้พื่อส่งสัญญาณถึงความพรอ้มท่ีจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. และคาดว่าเฟดจะพิจารณาใชน้โยบายคุมเขม้ดา้นการเงินในดา้นอื่น ๆ เพื่อ
รบัมือกับอตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสงูขึน้ ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดท่ีระดบั 461.30 จุด เพิ่มขึน้ 1.71 จดุ หรือ +0.37% ดชันี DAX ตลาดหุน้เยอรมนีเปิดตลาดวนันี้
ท่ี 15,273.06 จดุ เพิ่มขึน้ 149.19 จดุ หรือ +0.99% และดชันี CAC-40 ตลาดหุน้ฝรั่งเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 6,901.74 จดุ เพิ่มขึน้ 63.78 จดุ หรือ +0.93% 

 
 

 
 

ที่มา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Thestandard และ Efinancethai  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 24 ม.ค. 15.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   60.5** 57.4 

 15.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   52.2** 48.7 

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

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   51.2** 53.1 

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

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   53.3* 53.1 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.0** 57.7 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   50.9** 57.6 

วนัองัคารท่ี 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนเม.ย.จาก Ifo   95.7** 94.7 

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

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก CB   113.8* 115.8 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต จาก เฟดริชมอนด ์   8* 16 

วนัพธุท่ี 26 ม.ค. 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   766K 744K 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - 0.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25% <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   260K 286K 

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

วนัศุกรท่ี์ 28 ม.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือน   0.5% 0.5% 

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

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

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   68.8 68.8 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.9% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 21 มกราคม 2022 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 


