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        1,807   1,821 1,834 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
10/01/2565 12:05 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,795.92 1,792.13 -3.79 -0.21 

Spot Silver ($) 22.34 22.23 -0.11 -0.49 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,630 28,680 50 0.17 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,640 28,690 50 0.17 

Gold Online Futures (GOH22) 1,796.20 1,795.20 -1.00 -0.06 

Silver Futures (SVFH22)  22.38 22.44 0.06 0.27 

ดชันดีอลลาร ์ 95.79 95.90 0.11 0.11 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคายังไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นบริเวณ 1,800-1,807 
ดอลลารต์่อออนซ ์อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพ่ือสรา้งฐานราคา 
ซึ่งหากราคาพยายามทรงตัว หรือ หากราคายืนเหนือโซนแนวรับ 
1,778-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจท าให้เห็นการดีดตัวขึน้เพ่ือ
พยายามทดสอบแนวตา้นอีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
ดูบริเวณ 1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้ เพ่ือรอเขา้ซือ้ท  าก าไรเม่ือราคา
อ่อนลงหรือไม่หลุดบรเิวณแนวรบั 1,778-1,776 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่
หากราคาผ่านแนวตา้นแรกไดใ้หร้อดูบริเวณแนวตา้นถัดไปท่ี 1,821 
ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

 

 

10 January 2022 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,778.50-1,796.68 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการเคลื่อนไหวลกัษณะไซดเ์วยอ์ยู่ในกรอบแคบๆ ขณะท่ีวนัศุกรท่ี์ผ่านมาราคาไดป้รบัเพิ่มขึน้ 5.22 
ดอลลารต์่อออนซ ์ หลงัจากการเปิดเผยตวัเลขฝ่ังสหรฐัอย่างการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 199,000 ต  าแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ่งต  ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท่ี้ระดบั 422,000 
ต  าแหน่ง ท าใหด้ชันีดอลลารข์ยบัอ่อนค่าลง 0.61% และเป็นปัจจยัท่ีช่วยพยุงราคาทองค าเอาไว ้ในวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุราคาจากนายคารล์อส คาซาโนวา นกัเศรษฐศาสตรอ์าวุโสจาก
ธนาคาร UBP ของสวิตเซอรแ์ลนด ์ออกมาใหค้วามเห็นว่า ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียจะตอ้งเผชิญกับความเสี่ยงหลกั 3 ประการในปี 2565 "เราไดเ้ห็นยอดผูต้ิดเชือ้โอมิครอนท่ีพุ่งสงูขึน้ 
และเราคาดการณว์่าเศรษฐกิจจีนจะเตบิโตชา้ลงสูร่ะดบั 5% และลา่สดุธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ก็ไดส้ง่สญัญาณว่าอาจมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าท่ีคาดไว"้ อีกทัง้โฆษกกระทรวง
ตา่งประเทศของจีนกลา่วว่า จีนเห็นว่าทางการคาซคัสถานก าลงัใชม้าตรการตา่งๆ ในการตอ่สูก้บัความรุนแรงและการก่อการรา้ย รวมถึงรกัษาความมั่นคงทางสงัคม โดยจีนจะสนบัสนนุทกุ
ความพยายามเพ่ือช่วยใหท้างการคาซคัสถานคลี่คลายสถานการณล์งไดเ้รว็ท่ีสดุ และคดัคา้นการท่ีคนภายนอกจงใจสรา้งความไม่สงบและความรุนแรง ดา้นสถาบนัเพ่ือการพฒันาเกาหลี 
(KDI) เปิดเผยว่า ขณะนีเ้ศรษฐกิจเกาหลีใตอ้ยู่ในช่วงเริ่มฟ้ืนตวั แมจ้ะยงัเผชิญกับความเสี่ยงท่ีมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพนัธุโ์อมิครอน KDI เผยในรายงานการประเมิน
เศรษฐกิจประจ าเดือนว่า ภาคบริการของเกาหลีใตเ้ริ่มกระเตือ้งขึน้หลงัจากมีการระดมฉีดวคัซีน ส  าหรบัวนันีแ้นะน าใหต้ดิตามตวัเลขเสรษฐกิจฝ่ังยุโรป เผยดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุจาก 
Sentix และสหรฐัเปิดเผยสตอ็กสนิคา้คงคลงัภาคคา้สง่เดือนพ.ย. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) จีนล่ันพร้อมช่วยคาซัคสถานเต็มที่ เหน็บคนภายนอกสร้างความรุนแรง นายหวัง เวินปิน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน แถลงข่าวต่อ
ส่ือมวลชนว่า ทางการจีนจะสนบัสนนุอย่างเต็มความสามารถเพ่ือช่วยใหค้าซคัสถานจดัการปัญหาต่างๆได ้ส  านกัข่าวซนิหวัรายงานถอ้ยแถลงของโฆษก
กระทรวงต่างประเทศของจีนว่า จีนเห็นว่าทางการคาซคัสถานก าลงัใชม้าตรการต่างๆ ในการต่อสูก้บัความรุนแรงและการก่อการรา้ย รวมถึงรกัษาความ
มั่นคงทางสงัคม โดยจีนจะสนบัสนนุทกุความพยายามเพ่ือช่วยใหท้างการคาซคัสถานคล่ีคลายสถานการณล์งไดเ้ร็วท่ีสุด และคดัคา้นการท่ีคนภายนอก
จงใจสรา้งความไม่สงบและความรุนแรง 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 6.8 จุด วิตกข่าวจีนพบตดิเชือ้โอมิครอน ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนเปิดปรบัตวัลงในวนันี ้
โดยดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตเปิดวนันีท่ี้ 3,572.74 จุด ลดลง 6.8 จุด หรือ -0.19% เน่ืองจากนักลงทุนวิตกกงัวลเก่ียวกับสถานการณ์โควิด-19 ในภูมิภาค 
หลังมีรายงานว่า จีนพบผู้ติดเชือ้ไวรสัสายพันธุโ์อมิครอน 2 รายในเมืองเทียนจิน ซึ่งถือเป็นการพบผูต้ิดเชือ้โอมิครอนครัง้แรกในประเทศจีน ทัง้นี ้ศูนย์
ควบคมุและป้องกนัโรคแห่งชาติจีน (CCDC) ยืนยนัว่า เมืองเทียนจินพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโอมิครอน 2 รายในช่วงเย็นวนัเสารท่ี์ 8 ม.ค.ท่ีผ่านมา โดยผู้ติดเชือ้
ทัง้ 2 รายนีไ้ดเ้ดินทางออกนอกเมืองเทียนจินในช่วง 14 วนัก่อนหนา้นัน้ และจากนัน้รฐับาลเมืองเทียนจินประกาศปูพรมตรวจหาเชือ้โควิด -19 ครัง้ใหญ่
นบัตัง้แตเ่วลา 07.00 น.ของวนัอาทติยท่ี์ 9 ม.ค.ตามเวลาทอ้งถิ่น โดยมีเปา้หมายท่ีจะปอ้งกนัไม่ใหไ้วรสัโอมิครอนแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง 

 (+) นักวิเคราะหค์าดศก.เอเชียปี 65 เผชิญความเสี่ยงจากโอมิครอน,ศก.จีนชะลอตัว,เฟดขึ้นดบ. นายคารล์อส คาซาโนวา นักเศรษฐศาสตร์
อาวโุสจากธนาคาร UBP ของสวิตเซอรแ์ลนด ์ออกมาใหค้วามเห็นวา่ ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียจะตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงหลกั 3 ประการในปี 2565 
"เราไดเ้ห็นยอดผูต้ิดเชือ้โอมิครอนท่ีพุ่งสูงขึน้ และเราคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตชา้ลงสู่ระดบั 5% และล่าสุดธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ก็ไดส้่ง
สญัญาณว่าอาจมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กวา่ท่ีคาดไว"้ นายคาซาโนวากล่าวในรายการ "Squawk Box Asia" ของสถานีโทรทศันซ์ีเอ็นบีซี นายคาซา
โนวามองวา่ แมว้า่ตลาดเกิดใหม่ของเอเชียจะมีแนวโนม้ที่ดี แตก่็จะไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัดงักล่าวรุนแรงขึน้หากเฟดใชน้โยบายคมุเขม้ทางการเงิน 

  (+) จอหน์ฮอปกินสเ์ผยสหรัฐติดเชื้อโควิด-19 ทะลุหลัก 60 ล้านรายแล้ว ศูนยว์ิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมเชิงระบบ (CSSE) แห่งมหาวิทยาลัย
จอหน์ ฮอปกินส ์ระบุว่า ยอดผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในสหรฐัพุ่งขึน้แตะระดบั 60,062,077 ราย และยอดผูเ้สียชีวิตเพิ่มขึน้แตะระดบั 837,504 ราย ณ เวลา 
16.41 น.ของวนัอาทิตยท่ี์ 9 ม.ค.ตามเวลาสหรฐั หรือในช่วงเชา้ตรูข่องวนันีต้ามเวลาไทย ทัง้นี ้สหรฐัยงัคงเป็นประเทศท่ีมียอดติดเชื้อและยอดผูเ้สียชีวิต
จากโควิด-19 สูงสุดในโลก โดยยอดติดเชือ้ในสหรฐัคิดเป็นสดัส่วน 20% ของยอดติดเชือ้ทั่วโลก ส่วนยอดผูเ้สียชีวิตคิดเป็นสดัส่วนกว่า 15% ของยอด
ผูเ้สียชีวติทั่วโลก 

 (-) สถาบัน KDI ชี้เศรษฐกิจเกาหลีใต้เร่ิมฟ้ืนตัว แต่ยังเผชิญความเสี่ยงจากโอมิครอน สถาบนัเพ่ือการพัฒนาเกาหลี (KDI) เปิดเผยว่า ขณะนี้
เศรษฐกิจเกาหลีใตอ้ยู่ในช่วงเริ่มฟ้ืนตวั แมจ้ะยังเผชิญกับความเส่ียงท่ีมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน KDI เผยในรายงานการ
ประเมินเศรษฐกิจประจ าเดือนว่า ภาคบริการของเกาหลีใตเ้ริ่มกระเตือ้งขึน้หลงัจากมีการระดมฉีดวคัซีน แต่ภาคการผลิตยงัคงฟ้ืนตวัไดอ้ย่ างจ ากดัจาก
ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ส านกัข่าวยอนฮปัรายงานว่า การใชจ้่ายส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้หลงัจากเกาหลีใตเ้ปล่ียนไปใชแ้นวทาง 
"อยู่ร่วมกบัโควิด-19" และผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พ.ย. 2564 เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถกลบัไปใชชี้วิตตามปกติได ้โดยยอดขาย
สินคา้ปลีก ซึง่เป็นปัจจยัชีว้ดัการใชจ้่ายส่วนบคุคล ปรบัตวัขึน้ติดตอ่กนัเป็นเดือนท่ี 2 ในเดือนต.ค. ดว้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีคกึคกัขึน้จากการระดมฉีด
วคัซีน 

 (+/-) แคนาดาเมินเสียงค้าน เดินหน้าบังคับคนขับรถบรรทุกข้ามพรมแดนต้องฉีดวัคซีน นายจัสติน ทรูโด นายกรฐัมนตรีของแคนาดา ก าลัง
ผลกัดนัใหมี้การบงัคบัการฉีดวคัซีนส าหรบัคนขบัรถบรรทกุท่ีเดินทางขา้มประเทศ แมว้่าจะเผชิญแรงกดดนัจากนกัวิจารณว์่าการกระท าดงักล่าวจะท าให้
ขาดแคลนคนขับรถบรรทุกและท าใหร้าคาสินคา้น าเขา้จากสหรฐัสูงขึน้ ส  านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า แคนาดาจะก าหนดใหค้นขับรถบรรทุกทุกคนท่ี
เดนิทางมาจากสหรฐัตอ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซีน โดยเริ่มในวนัเสารนี์ ้ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรบัมือโควดิ-19 สหพนัธค์นขบัรถบรรทกุแคนาดา 
(CTA) เปิดเผยว่า มาตรการดงักล่าวอาจท าใหมี้คนขับรถบรรทุกขา้มประเทศลดลงประมาณ 16 ,000 คน หรือประมาณ 10% ขณะท่ีรฐับาลแคนาดา
ประเมินไวท่ี้ 5% 

 
                                                                                                               ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ 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. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

 19.30น. สหรฐั  ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐั  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 ความส าคัญ ประมา การ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 10 ม.ค. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุจาก Sentix   12.6 13.5 

 22.00น. สหรฐั  สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.2% 1.2% 

วนัองัคารท่ี 11 ม.ค. 18.00น. สหรฐั  NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.6 98.4 

 22.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.2 48.4 

วนัพธุท่ี 12 ม.ค. 17.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.6% 1.1% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 22.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห ์   - -2.1M 

วนัพ หสับดีท่ี 13 ม.ค. 02.00น. สหรฐั  รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book   - - 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.7% 

 20.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห  ์   213K 207K 

วนัศกุรท่ี์ 14 ม.ค. 20.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.   0.2% 0.3% 

 20.30น. สหรฐั  ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   0.0% 0.3% 

 21.15น. สหรฐั  การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.15น. สหรฐั  อตัราการใชก้  าลงัการผลิตเดือนธ.ค.   77.1% 76.8% 

 22.00น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน   1.2% 1.2% 

 22.00น. สหรฐั  คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภคจาก UoM   70.0 70.6 

 22.00น. สหรฐั  คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.8% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ขอ้มลูวนัที ่07 มกราคม 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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