
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,776  1,764 1,751 
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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
07-01-2022 12:11 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.70 1,791.90 1.20 0.07 

Spot Silver ($) 22.18 22.15 -0.03 -0.14 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,600 28,590 -10 -0.03 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,590 28,550 -40 -0.14 

Gold Online Futures (GOH22) 1,798.70 1,795.80 -2.90 -0.16 

Silver Futures (SVFH22)  22.32 22.33 0.01 0.04 

ดชันดีอลลาร ์ 96.24 96.20 -0.05 -0.05 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ได้ อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาทดสอบแนวรับโซน 
1,779-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไมส่ามารถยืนเหนือโซนแนว
รับแรกได้ก็จะเห็นการอ่อนตวัลง โดยมีโอกาสท่ีจะราคาทดสอบแนว
รับถดัไปบริเวณ 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
เน้นการเก็งก าไรระยะสัน้ แนะน ารอดบูริเวณ 1,800-1,807 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ หากไม่ผ่านสามารถเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้ (ตดั
ขาดทุนสถานะขายหากราคาผ่าน 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) 
ทยอยซือ้คืนเพื่อปิดสถานะขายเพื่อท าก าไรเมื่อราคาอ่อนตัวลง
บริเวณแนวรับ 1,779-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
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สรุป หลงัจากเมื่อคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลดลงมา จากแรงกดดนัตอ่เน่ืองของการอาจเร่งปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่คาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผล
ให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึน้และอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึน้ ซึ่งเป็นปัจจยัลบต่อทองค าด้วยเช่นกนั ในวนันีร้าคาทองค าช่วงเช้าแกว่งตวั
ลกัษณะ Sideway ในกรอบแคบ 1,789.00-1,793.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยในระยะสัน้ราคาได้หยุดแนวโน้มขาลงและก าลังสร้างฐาน หลงัมีปัจจัยหนุนมาจาก
องค์การอนามยัโลก (WHO) เผยโอมิครอนยงัอนัตรายเพราะแพร่ได้ง่าย แม้อาการรุนแรงน้อยกวา่สายพนัธ์ุอื่นๆ และขอให้ทัว่โลกเร่งฉีดวคัซีน เช่นเดียวกบัทางบริษัทโม
เดอร์นา อิงค์ เผยประสิทธิภาพของวคัซีนเข็มกระตุ้นลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ท าให้อาจต้องฉีดเข็มท่ี 4 ประกอบกบัความวุ่นวายในคาซคัสถาน หลงัจากรัสเซียระดม
ทหารพลเพื่อควบคมุการจลาจลทัว่คาซคัสถาน จากท่ีประชาชนประท้วงราคาน า้มนัแพง ซึ่งสหรัฐก าลงัติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมตัง้ข้อสงสยัว่ากองก าลงัดงักล่าว
ได้รับเชิญไปจริงหรือไม่ นอกจากนีป้ธน. ฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ ผู้น าคาซคัสถานยงัได้สัง่ตดัอินเทอร์เน็ตอีกด้วย สง่ผลให้เหมืองบิทคอยน์ราว 15% จากทัว่โลกล่ม
ลง ส าหรับวนันีใ้ห้นกัลงทนุรอติดตามตวัเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การจ้างงานนอกภาคเกษตร, อตัราการวา่งงาน และรายได้เฉลี่ยตอ่ชัว่โมงแรงงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) WHO ย า้โอมิครอนยังอันตรายแม้แสดงอาการรุนแรงน้อยกว่า วอนท่ัวโลกเร่งฉีดวัคซีน  นายแพทย์ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อ านวยการ
ใหญ่ขององค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า แม้เชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนจะท าให้เกิดอาการรุนแรงน้อยกวา่สายพนัธุ์อ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา แตก่็ไม่
ควรจดัวา่เป็นสายพนัธุ์ท่ีไม่อนัตราย "ผู้ติดเชือ้สายพนัธุ์โอมิครอนยงัคงต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาล และยงัมีผู้ เสียชีวติเพิ่มขึ น้" นายแพทย์ทีโดรสกล่าว
ในการแถลงข่าววานนี ้(6 ม.ค.) ส านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ขณะนีผ้ลวิจัยเบือ้งต้นบ่งชีว้่าโอมิครอนก่อให้เกิดอาการรุนแรงน้อยกว่า และผู้ติดเชือ้มี
ความเส่ียงท่ีจะต้องเข้ารักษาตวัในโรงพยาบาลน้อยลง อย่างไรก็ดี ด้วยความท่ีสายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้ง่าย ยอดผู้ติดเชือ้ทัว่ โลกจึงพุ่งสูงเป็น
ประวตัิการณ์ ซึง่ได้สร้างแรงกดดนัตอ่ระบบสาธารณสขุเป็นอย่างมาก WHO ระบุวา่ ยอดผู้ตดิเชือ้ทัว่โลกเพิ่มขึน้ 71% ในสปัดาห์ท่ีสิน้สุดวนัท่ี 2 ม.ค. เม่ือ
เทียบกบัสปัดาห์ก่อนหน้า ในขณะท่ียอดผู้ เสียชีวิตเพิ่มขึน้ 10% โดย WHO คาดว่า ยอดผู้ติดเชือ้ท่ีแท้จริงอาจสูงกว่าท่ีมีการรายงาน และมีแนวโน้มว่าจะ
เพิ่มขึน้ในการรายงานสปัดาห์หน้า 

 (+) โมเดอร์นาชีอ้าจต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 หลังแนวโน้มประสิทธิภาพบูสเตอร์ลด นายสเตฟาน บนัเซล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทโม
เดอร์นา อิงค์เปิดเผยวา่ ประสิทธิภาพของวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นมีแนวโน้มลดลงเม่ือเวลาผ่านไป ท าให้ประชาชนอาจต้องฉีดเข็มท่ี 4 เพ่ือ
เสริมการป้องกนั นายบนัเซลกล่าวว่า ผู้ ท่ีได้รับวคัซีนเข็มกระตุ้นเม่ือฤดใูบไม้ร่วงปีท่ีแล้ว มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการป้องกนัเพียงพอตลอดช่วงฤดหูนาวซึง่มีผู้
ตดิเชือ้รายใหม่เพิ่มขึน้ในขณะท่ีผู้คนมาอยู่รวมกนัภายในอาคารเพ่ือหนีจากอากาศท่ีหนาวเย็น อย่างไรก็ตาม นายบนัเซลกล่าววา่ประสิทธิภาพของวคัซีน
เข็มบูสเตอร์นัน้อาจลดลงเม่ือเวลาผ่านไปหลายเดือนเช่นเดียวกบัวคัซีนสองโดสแรก ทัง้นี ้นายบนัเซลได้ให้สมัภาษณ์กบัโกลด์แมน แซคส์ใน ระหว่างการ
ประชมุซีอีโอธุรกิจด้านการดแูลสขุภาพท่ีธนาคารจดัขึน้ นายบนัเซลกล่าวถงึประสิทธิภาพของวคัซีนเข็มบสูเตอร์ว่า "ผมคงจะแปลกใจถ้าข้อมลูท่ีจะออกมา
ในอีกไม่ก่ีสปัดาห์บ่งชีว้า่ ประสิทธิภาพของวคัซีนเข็มบูสเตอร์ยงัคงดีอยู่แม้เวลาผ่านไป ผมว่ามนัไม่เป็นอย่างนัน้" และกล่าวอีกว่า "เราพูดเสมอวา่ไวรัสจะ
ไม่หายไป เราจงึต้องอยู่ร่วมกบัมนั" 

 (+) สหรัฐจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดหลังรัสเซียส่งกองก าลังเข้าสู่คาซัคสถาน ท าเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยเม่ือวานนี ้(6 ม.ค.) วา่ สหรัฐก าลงัติดตาม
อย่างใกล้ชิดหลงัมีรายงานวา่ รัสเซียส่งกองก าลงัรักษาความสงบขององค์การสนธิสญัญาความมัน่คงร่วมกนั (CSTO) ไปยงัคาซคัสถาน พร้อมตัง้ข้อสงสยั
ว่ากองก าลังดังกล่าวได้รับเชิญไปคาซคัสถานจริงหรือไม่  ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ความรุนแรงครัง้ใหม่ปะทุขึน้ในกรุงอัลมาตี เมืองหลวงของ
คาซคัสถาน หลงัจากรัสเซียเร่งระดมทหารพลร่มเพ่ือควบคุมการจลาจลทัว่ประเทศในคาซคัสถาน ซึง่เป็นหนึ่งในอดีตพันธมิตรสหภาพโซเวียตท่ีใ กล้ชิด
ท่ีสุดของรัสเซีย ทัง้นี ้ความรุนแรงดงักล่าวเกิดจากการท่ีประชาชนพากนัลุกฮือประท้วงราคาน า้มันแพง จนท าให้รัฐบาลต้องประกาศลาออก เ ลขาธิการ
ของ CSTO เปิดเผยกบัส านกัข่าว RIA ว่า กองก าลงัรักษาความสงบโดยรวมจะมีจ านวนประมาณ 2,500 ราย และอาจเสริมก าลังได้หากจ าเป็น นางเจน 
ซากี โฆษกท าเนียบขาวแถลงตอ่ส่ือมวลชนว่า "เรามีข้อสงสยัเก่ียวกบัลกัษณะของค าขอนีแ้ละเป็นการได้รับเชิญจริงหรือไม่ เราไม่ทราบ ณ จุดนี"้ โดยสหรัฐ
จะจบัตาดกูารละเมิดสิทธิมนษุยชนและ "การกระท าใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการยดึสถาบนัตา่ง ๆ ของคาซคัสถาน" 

 (+) คาซัคสถานส่ังปิดอินเทอร์เน็ตหลังเกิดเหตุประท้วง ส่งผลเหมืองบิตคอยน์ล่ม เหตคุวามไม่สงบในคาซคัสถานในสปัดาห์นีไ้ด้ส่งผลให้รัฐบาลสัง่
ปิดอินเทอร์เน็ตในประเทศ ซึง่ส่งผลกระทบต่อเหมืองบติคอยน์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก ความเคล่ือนไหวดงักล่าวในคาซคัสถานมีขึน้หลงัจากเม่ือไม่ถึง 
1 ปีท่ีผ่านมา ทางการจีนได้สั่งแบนการขุดเหมืองคริปโท จึงมีนักขุดเหมืองในจีนหลายคนได้ลีภ้ัยไปอยู่ในคาซัคสถาน แต่ภายหลังจากนัน้ไม่ ก่ีเดือน 
ประชาชนชาวคาซคัสถานได้ออกมาประท้วงราคาน า้มนัท่ีพุ่งทะยานขึน้ ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดความไม่สงบท่ีเลวร้ายท่ีสดุในรอบหลายทศวรรษ สถานการณ์ตงึ
เครียดดงักล่าวส่งผลให้ประธานาธิบดีฆาเซิม-โฌมาร์ต โตกาเยฟ ผู้น าคาซคัสถาน ขอความช่วยเหลือให้รัสเซียส่งทหารพลร่มเข้าไปยงัคาซคัสถานเพ่ือ
รักษาความสงบ นอกจากนี ้เขายงัได้สัง่การให้ผู้ ให้บริการโทรคมนาคมของประเทศปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้นกัขุดบิตคอยน์ในคาซคัสถานซึง่มี
สดัส่วนราว 15% ของนักขุดเหมืองทัว่โลกไม่มีอินเทอร์เน็ตส าหรับท าเหมือง เม่ือวานนี ้(6 ม.ค.) ราคาบิตคอยน์ร่วงหลุดจากระดบั 43,000 ดอลลาร์เป็น
ครัง้แรกนบัตัง้แตเ่ดือนก.ย. 2564 และร่วงลงถงึ 8% ในช่วงระยะเวลาหนึง่ 
 

 
ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเท  รายการ ความส าคั  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 -  - 

วนัพฤหสับดีที่ 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  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

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

 ทัง้วนั องักฤษ 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 

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

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   3.7%** -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.8%** 5.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   207K** 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   62.0** 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.6%** 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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