
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,798  1,783 1,767 

        1,831   1,844 1,859 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
05-01-2022 11:39 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,814.00 1,814.50 0.50 0.03 

Spot Silver ($) 23.03 22.96 -0.07 -0.30 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,580 28,640 60 0.21 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,550 28,690 140 0.49 

Gold Online Futures (GOH22) 1,809.20 1,817.60 8.40 0.46 

Silver Futures (SVFH22)  23.01 23.11 0.10 0.43 

ดชันดีอลลาร ์ 96.28 96.24 -0.04 -0.04 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุด 1,805-1,799 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มี
โอกาสท่ีราคาพยายามทรงตัวรักษาระดบัไว้จะท าให้มุมมองเชิงบวก
ระยะสัน้เพิ่มขึน้ โดยหากยืนเหนือระดบัสูงสุดของวนัก่อนหน้าได้ การ
ขยับขึน้จะมีแนวต้านถัดไปท่ี 1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด
แนวรับแรก แนวรับถดัไปจะอยู่ท่ี 1,783 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เข้าซือ้เม่ือราคาทองค าอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือโซน 1,805-
1,798 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์อย่างแข็งแกร่ง ตดัขาดทนุหากราคาหลดุแนว
รับบริเวณ 1,798 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแบ่งขายท าก าไรหากราคา
ทองค าไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้
สามารถถือสถานะซือ้ตอ่ 
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สรุป หลงัจากเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดบวกขึน้มา จากตวัเลขผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ทะยานขึน้ท าสถิติใหมใ่นหลายประเทศทัว่โลก ประกอบกบัตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐท่ี
ออกมาแย่เกินคาดการณ์ ทัง้ตวัเลขการเปิดรับสมคัร และดชันีภาคการผลิตของสหรัฐจาก ISM ส่วนในวนันีท้องค าช่วงเช้าแกว่งตวัลกัษณะ Sideway ในกรอบแคบ 
1,811.70-1,816.44 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจยัหนนุมาจากความกดดนัต่อเน่ืองจากโควิด-19 หลงัออสเตรเลียติดโควิดรายวนัทะล ุ5 หมื่นรายเป็นครัง้แรก ท าสถิติ
สงูสดุเป็นประวติัการณ์ และ สิงคโปร์เผยอตัราการติดเชือ้โควิด-19 พุ่ง เน่ืองจากโอมิครอนระบาดหนกั ประกอบกบัความขดัแย้งระหวา่งประเทศท่ีอาจปะทขุึน้อีกครัง้ 
หลงัรัฐบาลญ่ีปุ่ นออกแถลงว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุ 1 ลูกลงสู่ทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้านี ้และเป็นเร่ืองน่ากังวลอย่างย่ิงท่ีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุครัง้แล้วครัง้เล่า
นบัตัง้แต่ปีท่ีแล้ว พร้อมเสริมวา่กองทพัเกาหลีใต้ก าลงัร่วมมือกบัสหรัฐเพื่อจบัตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามยงัมีแรงสกดัทองค าจากธนาคารกลางสหรัฐ 
(เฟด) สาขานิวยอร์กระบวุ่าแรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทานอาจพ้นจุดสูงสดุ และคาดเร่ิมบรรเทาหลงัจากนี ้ส าหรับวนันีใ้ห้นักลงทุนรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP, ดชันี PMI ภาคการบริการจากมาร์กิต และรายงานการประชมุเฟด ประจ าเดือนธ.ค. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) เกาหลีเหนือยงิขีปนาวุธลงทะเลญ่ีปุ่นเช้านี ้เกาหลีใต้-สหรัฐจับตาสถานการณ์ รัฐบาลญ่ีปุ่ นออกแถลงการณ์ยืนยนัวา่ เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุ 
1 ลูกลงสู่ทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้านี ้ขณะท่ีคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) ระบุว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุเม่ือเวลาประมาณ 08.10 น.ตามเวลา
ท้องถิ่น พร้อมกล่าวว่า กองทพัเกาหลีใต้ก าลงัร่วมมือกบัสหรัฐเพ่ือจบัตาสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิด "เราจะให้ข้อมลูท่ีถูกต้องกับประชาชนญ่ีปุ่ น ซึง่
เป็นข้อมลูที่รวบรวมและวิเคราะห์มาอย่างดีท่ีสดุ" นายฟูมิโอ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นกล่าวกบัผู้ ส่ือข่าวในช่วงเช้านี ้และกล่าวเสริมว่า เป็นเร่ืองน่ากงัวล
อย่างยิ่งท่ีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุครัง้แล้วครัง้เล่านบัตัง้แตปี่ท่ีแล้ว แม้วา่คณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติได้สัง่ห้ามไม่ให้เกาหลีเหนือใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาขีปนาวุธก็ตาม ในเดือนต.ค.ปีท่ีแล้ว เกาหลีเหนือได้ท าการทดสอบยิงขีปนาวุธแบบท่ีปล่อยจากเรือด าน า้ (Submarine-launched Ballistic 
Missile) หรือ SLBM ซึง่ส่งผลให้ทัว่โลกกงัวลวา่ เกาหลีเหนืออาจมีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าในการผลิตอาวธุที่ยากจะสกดักัน้ได้ 

 (+) ออสซี่ติดโควิดรายวันทะลุ 5 หม่ืนรายเป็นครัง้แรก หวั่นกระทบระบบสาธารณสุข จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ในออสเตรเลียพุ่งขึน้ท าสถิติสูงสุด
เป็นประวตักิารณ์ ส่งผลให้อตัราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปรับตวัสงูขึน้ และสร้างแรงกดดนัตอ่ระบบสาธารณสขุภายในประเทศขณะนี ้ข้อมลูจาก
หน่วยงานสาธารณสขุของออสเตรเลียระบวุ่า ณ วนัพธุท่ี 5 ม.ค. จ านวนผู้ตดิเชือ้โควดิ-19 รายวนัพุ่งขึน้ทะล ุ50,000 ราย ซึง่ถือเป็นครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ร่ิมเกิด
การแพร่ระบาดในออสเตรเลียเม่ือช่วงต้นปี 2563 ขณะท่ีรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกตอเรีย ซึง่เป็นสองรัฐท่ีมีพลเมืองมากท่ีสุดของประเทศนัน้ มีจ านวนผู้ติด
เชือ้รายใหม่ท่ีสูงมาก ทัง้นี ้รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึง่ขณะนีก้ลายเป็นศนูย์กลางการระบาดของโควิด -19 อนัเน่ืองมาจากไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน มียอดผู้ติดเชือ้
รายใหม่สูงสดุเป็นประวตัิการณ์ท่ี 35,054 ราย และมีผู้ เสียชีวิต 8 ราย ในช่วง 24 ชัว่โมงที่นบัจนถึงเวลา 20.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวนัองัคาร ขณะที่รัฐ
วิกตอเรียมีผู้ ติดเชือ้รายใหม่สูงเป็นประวตัิการณ์ท่ี 17,636 ราย และมีผู้ เสียชีวิต 11 ราย ทัง้รัฐนิวเซาท์เวลส์และวิกตอเรียต่างก็มีอัตราการเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลเพิ่มขึน้ โดยในรัฐนิวเซาท์เวลส์มีผู้ ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ 1,491 ราย และในรัฐวกิตอเรียเพิ่มขึน้ 591 ราย 

 (+) สิงคโปร์เผยอัตราการตดิเชือ้โควดิพุ่ง เหตุไวรัสโอมิครอนระบาดหนัก ข้อมลูล่าสุดบนเวบ็ไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุวา่ อตัราการ
เพิ่มขึน้ของผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายสปัดาห์ในสิงคโปร์ซึง่เป็นมาตรวดัการแพร่ระบาดในชมุชนนัน้ พุ่งขึน้เหนือระดบั 1 เป็นครัง้แรกในรอบ 2 เดือน อนัเป็นผล
มาจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ทัง้นี ้ณ วนัองัคารที่ 4 ม.ค. อตัราการตดิเชือ้เพิ่มขึน้แตะระดบั 1.09 จากระดบั 0.95 ของวนัจนัทร์ท่ี 
3 ม.ค. ส่วนสถิตกิ่อนหน้านี ้อตัราการตดิเชือ้อยู่ท่ีระดบั 1.04 ในเดือนพ.ย. 2564 ก่อนท่ีจะปรับตวัลงสู่ระดบัต ่าสดุท่ี 0.52 ในวนัท่ี 24 ธ.ค. และจากนัน้ก็พุ่ง
ขึน้อีกครัง้ในเวลาต่อมา สิงคโปร์ประกาศผ่อนคลายมาตรการสกดัโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนบางส่วนเม่ือวานนี ้หลงัผลการวิจยัจากนานาประเทศยืนยนั
ตรงกนัวา่ แม้โอมิครอนจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วกวา่ แตก่็มีความรุนแรงน้อยกวา่เชือ้ไวรัสสายพนัธุ์เดลตา 

 (-) เฟดชีแ้รงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานอาจพ้นจุดสูงสุด คาดเร่ิมบรรเทาหลังจากนี  ้รายงานดัชนีฉบับใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา
นิวยอร์กระบุวา่ แรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีสูงเป็นประวตัิการณ์ ซึง่ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนสินค้าและวตัถุดิบส าคญัตลอดจนภาวะเงิน เฟ้อ อาจแตะ
จุดสูงสุดแล้ว รายงานดชันีฉบบัใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กระบุว่า แรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีสูง เป็นประวตัิการณ์ ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนสินค้าและวตัถุดิบส าคญัตลอดจนภาวะเงินเฟ้อ อาจแตะจุดสูงสุดแล้ว ทัง้นี ้ดชันีดงักล่าวจดัท าโดยใช้ข้อมลูตวัแปร 27 ปัจจยั ซึง่รวมถึง
อตัราคา่ขนส่งทางเรือและทางอากาศระหวา่งสหรัฐ, เอเชีย และยโุรป โดยคณะผู้วิจยัพบวา่อตัราค่าขนส่งทางเรือนัน้พุ่งสงูขึน้อย่างมากหลงัฟืน้ตวัจากระดบั
ต ่าสดุในช่วงเร่ิมมีการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม การเตบิโตของคา่ขนส่งนัน้เร่ิมชะลอตวัลงแล้วในช่วงหลายเดือนท่ีผ่านมา 

 (+/-) IMF เล่ือนออกรายงานคาดการณ์ศก.โลกเป็น 25 ม.ค.เพื่อเพิ่มปัจจัยโควิด นายเจอร์รี ไรซ์ โฆษกกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าว
เม่ือวานนี ้(4 ม.ค.) ว่า IMF จะเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในวนัท่ี 25 ม.ค.นี ้ซึง่ช้ากว่าก าหนดการเดิม 1 สปัดาห์ 
เพ่ือน าปัจจัยสถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดมาค านวณด้วย อย่างไรก็ดี เม่ือเดือนธ.ค.ท่ีผ่านมา นายไรซ์แถลงต่อส่ือมวลชนว่า IMF จะออกข้อมูลอปัเดตใน
วนัท่ี 19 ม.ค.นี ้ขณะเดียวกนั นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้ อ านวยการ IMF เปิดเผยในการประชุม Reuters Next เม่ือวนัท่ี 3 ธ.ค.ว่า IMF มีแนวโน้มท่ีจะ
ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีจะเผยแพร่ในเดือนม.ค.นี ้อนัเน่ืองมาจากการระบาดของไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอน ในเดือนต.ค.
ท่ีผ่านมา IMF ได้ปรับลดตวัเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงสู่ระดบั 5.9% ในปีท่ีแล้ว และ 4.9% ในปีนี ้พร้อมเน้นย า้ถงึความไม่แน่นอนท่ีเกิด
จากโอมิครอน ทัง้นี ้โควดิ-19 ได้คร่าชีวติประชาชนไปเกือบ 5.8 ล้านคนทัว่โลกตลอดช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 12 ก.ค. - - ไม่มีการประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ - - - 

วนัองัคารที่ 13 ก.ค. 13.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.4% 

 17.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 5% 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

วนัพธุที่ 14 ก.ค. 16.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ค. 0 . 2% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (Core PPI) เดือนมิ.ย. 0 . 4% 0.7% 

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัพ หสับดีที่ 15 ก.ค. 01.00น. สหรฐัฯ รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book -  - 

 09.00น. จีน ผลิตภณั ม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาวะธุรกิจโดยรวม(Empire State Index) 19 . 2 17.4 

 20.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนมิ.ย. 0 . 6% 0.8% 

 20.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนมิ.ย. 75 . 7% 75.2% 

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

วนัศกุรท่ี์ 16 ก.ค. ไม่ระบ ุ ญีปุ่ น อตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางญ่ีปุ่ น (BOJ)  - 0.10% -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนมิ.ย. 0 . 4% -0.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนมิ.ย.  - 0.5% -1.3% 

 21.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจ เดือนพ.ค. 0 . 4% -0.2% 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อ จาก UoM  - 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์ มาก    ปานกลาง   นอ้ย , **  ประกาศแลว้เป็นตวัเลขจรงิที่มีการประกาศออกมา
*

 ที่มา

 : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที่ 09 กรก าคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเทศ รายการ  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 3 ม.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั องัก ษ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

วนัองัคารท่ี 4 ม.ค. 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7** 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.56M** 11.03M 

วนัพธุท่ี 5 ม.ค. 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   48.4 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.3 53.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP   358K 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.5 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.7M -3.6M 

วนัพ หสับดีท่ี 6 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   2.5% -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.2% 5.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   199K 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   67.2 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.5% 1.0% 

วนัศกุร์ท่ี 7 ม.ค. 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง  
 

0.4% 0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.  
 

410K 210K 

 20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.  
 

4.1% 4.2% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 30 ธันวาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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