
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,798  1,783 1,767 

        1,831   1,844 1,859 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
06-01-2022 11:47 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.70 1,806.00 -3.70 -0.20 

Spot Silver ($) 22.79 22.64 -0.15 -0.66 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,700 28,650 -50 -0.17 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,690 28,660 -30 -0.10 

Gold Online Futures (GOH22) 1,821.10 1,808.80 -12.30 -0.68 

Silver Futures (SVFH22)  23.21 22.81 -0.40 -1.72 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 96.17 -0.01 -0.01 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค ายังไม่สามารถยืนเหนือ 1,829-1,831 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ ส่งผลให้แรงซือ้ยงัคงถกูจ ากดั ส าหรับวนันีป้ระเมินแนวรับ
ระยะสัน้ในโซน 1,805-1,798 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านแนว
ต้านแรกได้แนวต้านถดัไปจะอยู่ในบริเวณ 1,844 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เข้าซือ้โดยเน้นการเก็งก าไรระยะสัน้จากการแกว่งตวั ในบริเวณแนว
รับ 1,805-1,798 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุสถานะซือ้หากหลดุ 
1,798 ดอลลาร์ต่อออนซ์)ขณะท่ีการขายท าก าไรพิจารณาในโซน 
1,829-1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้ชะลอการขายออกไปท่ี
แนวต้านถดัไป 
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สรุป หลงัเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลบลงมาหลงัจาก ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินประจ าเดือนธ.ค.ว่าตลาดแรงงานของ
สหรัฐอยู่ในภาวะตงึตวัอย่างมาก ท าให้ต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ และยงัปรับลดการถือครองสินทรัพย์ (ลดขนาดงบดุล) เพื่อสกดัการพุง่ขึน้ของ
อตัราเงินเฟ้อ สว่นในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกวง่ตวัลกัษณะ Sideway Down ในกรอบแคบ 1,804.80-1,811.41 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ โดยโดนกดดนัต่อเน่ืองจาก มาร์
กิตและไฉซินเผย ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนขยายตวัรวดเร็วขึน้ในเดือนธ.ค. แตะระดบั 53.1 จากระดบั 52.1 ในเดือนพ.ย. และยงัสอดคล้อง
กบัรายงานของส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตามยงัมีแรงหนุนคอยพยุงราคาไว้จากตลาดหุ้นภมูิภาคเอเชียช่วงเช้าตา่งพากนัเคลื่อนไหวใน
แดนลบ โดยเฉพาะตลาดหุ้นโตเกียว ดชันีนิกเกอิ ท่ีปิดเช้าร่วงลงถึง 610.67 จดุ หรือ -2.08% จากความกงัวลวา่เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ท่ีคาดการณ์ไว้ 
ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงาน, ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ และยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) ดอลลาร์อ่อนค่า นักลงทุนแห่เข้าซือ้เงนิเยนหลังตลาดหุ้นโตเกียวร่วงหนัก สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐออ่นคา่ลงจากกรอบลา่งของ 116 
เยนสูก่รอบบนของ 115 เยน เนื่องจากนกัลงทุนได้เข้าซือ้เงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภยั หลงัตลาดหุ้นโตเกียวปรับตวัลงอย่างหนกั ส านั ก
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เที่ยงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคลื่อนไหวที่ 115.93 -115.96 เยน เทียบกับ 116.05-116.15 เยนที่ตลาด
นิวยอร์ก และ 116.03-116.04 เยนที่ตลาดโตเกียว เมื่อเวลา 17.00 น. ของเมื่อวานนี ้ยโูรเคลือ่นไหวที่ 1.1317-1.1321 ดอลลาร์ และ 131.20-
131.28 เยน เทียบกับ 1.1306-1.1316 ดอลลาร์ และ 131.31-131.41 เยนที่ตลาดนิวยอร์ก และ 1.1299-1.1300 ดอลลาร์ และ 131.11-
131.15 เยนที่ตลาดโตเกียวเมื่อช่วงเย็นวานนี ้

 (+) ตลาดหุ้นโตเกียว นิกเกอิปิดเช้าร่วง 610.67 จุด วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้  ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดเช้าร่วงในวนันี ้หลงัจากการ
เปิดเผยรายงานการประชมุเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบวุา่ เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่คาดการณ์ไว้ ส านกัขา่ว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเช้าที่ระดบั 28,721.49 จุด ร่วงลง 610.67 จุด หรือ -2.08% หุ้นที่ปรับตวัลงในช่วงเช้านีน้ าโดยกลุ่ม
เคร่ืองมือชัง่ตวงวดั, กลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และกลุม่บริการ 

 (+) บิตคอยน์ร่วงต ่าสุดในรอบ 1 เดือน วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้กระทบตลาดคริปโต ราคาบิตคอยน์ร่วงลงแตะระดบัต ่าสดุนบัตัง้แตเ่ดือน
ธ.ค. 2564 โดยถกูกดดนัจากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่สญัญาณปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่คาดการณ์ไว้ในเบือ้งต้น ซึง่จะสง่ผล
ให้ต้นทุนการกู้ ยืมสูงขึน้และสร้างแรงกดดนัต่อตลาดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทลัซึ่งรวมถึงบิตคอยน์ ราคาบิตคอยน์ดิ่งลงแตะระดบั 42,505 
ดอลลาร์ในการซือ้ขายที่ตลาดเอเชียช่วงเช้านี ้ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุนับตัง้แต่เดือนธ.ค. 2564 ความผนัผวนที่เกิดขึน้ในตลาดสกุลเงินคริปโต
เกิดขึน้หลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างหนกัเมื่อคืนนี ้หลงัจากเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจ าวนัที่ 14 -15 ธ.ค. ว่าเฟดจะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่ที่คาดการณ์ไว้ และยงัรวมถึงการปรับลดการถือครองสนิทรัพย์ทัง้หมดด้วย 

 (-) ดัชนี PMI ภาคบริการจีนขยายตัวเร็วขึน้ในเดือนธ.ค. รับอุปสงค์แข็งแกร่ง มาร์กิตและไฉซินเปิดเผยผลส ารวจระบวุา่ ดชันีผู้จดัการ
ฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตของจีนขยายตวัรวดเร็วขึน้ในเดือนธ.ค. โดยได้แรงหนนุจากอปุสงค์ที่แข็งแกร่งขึน้ และแรงกดดนัด้านเงินเฟ้อที่
ชะลอตวัลง อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจสง่ผลกระทบต่อแนวโน้มของภาคบริการจีนในวนัข้างหน้า ทัง้นี ้ดชันี PMI ภาค
บริการเดือนธ.ค.ของจีนเพิ่มขึน้แตะระดบั 53.1 จากระดบั 52.1 ในเดือนพ.ย. โดยดชันีที่อยู่เหนือระดบั 50 บ่งชีว้่า ภาคบริการของจีนยังคงมี
การขยายตวั ข้อมูลของไฉซินออกมาสอดคล้องกับรายงานของส านกังานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ซึ่งมีการเปิดเผยก่อนหน้านีว้่า ดชันี PMI 
ภาคบริการของจีนเดือนธ.ค.เพิ่มขึน้แตะระดบั 52.7 จากระดบั 52.3 ในเดือนพ.ย. 

 (-) ที่ปรึกษา CDC ลงมติหนุนฉีดไฟเซอร์-ไบออนเทคเข็มบูสเตอร์แก่เด็ก 12-15 ปี ส านกัขา่วรอยเตอร์รายงานวา่ เมื่อวานนี ้(5 ม.ค.) 
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันโรค (ACIP) ได้ลงมติ 13 ต่อ 1 เพื่อแนะน าให้ศนูย์ควบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของ
สหรัฐ สนบัสนุนการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์ และไบออนเทค เอสอี ให้แก่เด็กอายุ 12-15 ปี อย่าง
น้อย 5 เดือนหลงัจากได้รับเข็ม 2 แล้ว ACIP ยงัระบดุ้วยว่า CDC ควรสนบัสนนุค าแนะน าให้ฉีดวคัซีนเข็มบูสเตอร์ให้กบัวยัรุ่นอายุ 16-17 ปี
ด้วย โดยก่อนหน้านีท้าง CDC อนุมัติให้วยัรุ่นช่วงอายุดังกล่าวสามารถฉีดวคัซีนเข็มบูสเตอร์ได้แล้ว แต่ไม่ได้ให้ค าแนะน าว่า วัยรุ่นกลุ่ม
ดงักลา่วควรได้รับการฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอร์ ข้อมลูจากกระทรวงสาธารณสขุของอิสราเอลที่น าเสนอในที่ประชุมชีใ้ห้เห็นวา่ เด็กอาย ุ12-15 ปีที่
ได้รับวคัซีนเข็ม 2 ไปแล้ว 5-6 เดือนนัน้ ติดเชือ้โอมิครอนในอตัราเดียวกบัเด็กที่ไม่ได้รับวคัซีน แต่หลงัจากได้รับเข็มบสูเตอร์แล้ว อตัราการติด
เชือ้ลดลงอยา่งรวดเร็ว  

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  ประมา การ 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 ประเท  รายการ  ประมา การ 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   48.7** 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.1** 53.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP   807K** 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.6** 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.1M** -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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