
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,789  1,776 1,764 

        1,817   1,834 1,849 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
11/01/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.00 1,805.71 4.71 0.26 

Spot Silver ($) 22.44 22.52 0.08 0.36 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,720 28,750 30 0.10 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,700 28,720 20 0.07 

Gold Online Futures (GOH22) 1,800.40 1,807.70 7.30 0.41 

Silver Futures (SVFH22)  22.59 22.70 0.11 0.49 

ดชันดีอลลาร ์ 95.95 95.88 -0.07 -0.07 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากราคาทองค ายังสามารถไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,813-1,817 
ดอลลารต์่อออนซไ์ด้ อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาแต่หาก
สามารถยืนเหนือโซนแนวรับ 1,782-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได ้
ดงักล่าวไดก้็จะเห็นการดีดตวัขึน้ โดยยงัมีโอกาสท่ีจะราคาทดสอบแนว
ตา้นอีกครัง้ 
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน าลงทุนในกรอบราคา โดยเปิดสถานะขายเม่ือราคาทองค า
ปรับตัวขึน้ไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,813-1,817 ดอลลารต์่อออนซ์
อย่างแข็งแกร่ง ตัดขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้านบริเวณ 1,817 
ดอลลารต์่อออนซ ์และแบ่งเขา้ซือ้คืนเพ่ือท าก าไรหากราคาทองค าไม่
หลดุแนวรบับรเิวณ 1,789-1,776 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,799.50-1,807.76 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีการเคลื่อนไหวในลกัษณะไซดเ์วยข์าขึน้ ขณะท่ีเม่ือวานนีร้าคาไดป้รบัเพิ่มขึน้เลก็นอ้ย 5.08 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์เน่ืองจากเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ ท  าใหน้กัลงทนุบางส่วนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสนิทรพัยท่ี์ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ในวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุราคาจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสู่
ทะเลดา้นนอกเขตเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นเชา้นี ้แหลง่ข่าวของรฐับาลญ่ีปุ่ นระบวุ่า ขีปนาวธุไดถู้กยิงตกลงสู่ทะเลนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น แตย่งัไม่มีรายงานว่าขีปนาวุธสรา้งความ
เสียหายตอ่เรือหรือเครื่องบิน ทัง้นี ้นายกรฐัมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะของญ่ีปุ่ นไดก้ล่าวย า้ว่า การยิงขีปนาวุธถือเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและญ่ีปุ่ นจะจบัตากิจกรรมดา้นนิวเคลียรข์องเกาหลี
เหนืออย่างใกลช้ิด อีกทัง้ผลส ารวจชีโ้อมิครอนหนนุแรงซือ้ซูเปอรม์ารเ์ก็ตช่วงครสิตม์าสในองักฤษ ผลส ารวจระบวุ่า การใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในซูเปอรม์ารเ์ก็ตเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง 12.2% ซึ่ง
มากกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 เม่ือเดือนธ.ค. 2562 ดา้นนายอลัเบิรต์ บรูล์า ซีอีโอของบรษัิทไฟเซอรเ์ปิดเผยว่าวคัซีนป้องกันโควิด-19 ที่เจาะจงสายพนัธุโ์อมิครอนโดยเฉพาะ
นัน้ จะพรอ้มเปิดตวัในเดือนมี.ค.นี ้และทางบรษัิทไดเ้ริ่มผลิตไปแลว้ รวมถึง ดีน หล่ี ประธานฝ่ายปฏิบตัิการวิจยัของเมอรค์เปิดเผยในการประชุมของเจพีมอรแ์กนเม่ือวนัจนัทร ์(10 ม.ค.) ว่า 
ยาโมลนพูิราเวียร ์(Molnupiravir) ของทางบริษัท มีกลไกการออกฤทธ์ิท่ีสามารถตา้นไวรสัสายพนัธุโ์อมิครอนและสายพนัธุอ่ื์นๆได ้ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัราคาทองค าไว ้
ส  าหรบัวนันีแ้นะน าใหต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั เปิดเผยดชันีความเช่ือมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนธ.ค.จากสหพนัธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) และค าแถลงการณข์องประธาน
เฟด 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลงสู่ทะเลด้านนอกเขตเศรษฐกิจญี่ปุ่นเช้านี้ รฐับาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยว่า เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวธุ 1 ลูกในช่วงเชา้วนันี ้
โดยคาดว่าเป็นขีปนาวุธทิง้ตวั (Ballistic Missile) ซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดนีเ้กิดขึน้หลังจากส่ือของรฐับาลเกาหลีเหนือรายงานเม่ือสัปดาหท่ี์แลว้ว่า เกาหลี
เหนือประสบความส าเร็จในการทดลองยิงขีปนาวุธไฮเปอรโ์ซนิกซึ่งไดร้บัการพฒันาขึน้ใหม่ แหล่งข่าวของรฐับาลญ่ีปุ่ นระบุว่า ขีปนาวธุไดถู้กยิงตกลงสู่
ทะเลนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ของญ่ีปุ่ น แต่ยงัไม่มีรายงานว่าขีปนาวธุสรา้งความเสียหายต่อเรือหรือเครื่องบิน ทัง้นี ้นายกรฐัมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ
ของญ่ีปุ่ นไดก้ล่าวย า้ว่า การยิงขีปนาวธุถือเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม และญ่ีปุ่ นจะจบัตากิจกรรมดา้นนิวเคลียรข์องเกาหลีเหนืออย่างใกลช้ิด โดยนาย
คชิิดะไดส้ั่งการใหร้ฐัมนตรีและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเรง่รวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการยิงขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 247.25 จุด วิตกยอดติดโควดิพุ่งในญ่ีปุ่ น ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลบในวนันี ้เน่ืองจากนัก
ลงทุนวิตกเก่ียวกบัยอดติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีพุ่งขึน้ในญ่ีปุ่ น และตลาดยงัถูกกดดนัจากความวิตกว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อัตรา
ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 28 ,231.31 จุด ลดลง 247.25 จุด หรือ -0.87% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วง
เชา้นีน้  าโดยกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลุ่มเหมืองแร ่และกลุ่มผลิตภณัฑโ์ลหะ 

 (+) ผลส ารวจชี้โอมิครอนหนุนแรงซือ้ซูเปอรม์ารเ์ก็ตช่วงคริสตม์าสในอังกฤษ ผลส ารวจของบารเ์คลยก์ารด์ (Barclaycard) บ่งชีว้่า ผูบ้ริโภคใน
องักฤษหลีกเล่ียงการเขา้รา้นอาหารและโรงแรมเม่ือเดือนธ.ค.ปีท่ีแลว้ เน่ืองจากการระบาดของไวรสัโอมิครอน ท าใหผู้บ้ริโภคจับจ่ายใชส้อ ยเพ่ือทาน
อาหารท่ีบา้นกันมากขึน้ก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสตม์าส ผลส ารวจระบุว่า การใชจ้่ายของผู้บริโภคในซูเปอรม์ารเ์ก็ตเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่ง 12.2% ซึ่ง
มากกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควดิ-19 เม่ือเดือนธ.ค. 2562 ขณะท่ีผลส ารวจจากสมาคมผูค้า้ปลีกองักฤษ (BRC) เผยว่า มลูค่าของยอดจ าหน่าย
ในรา้นคา้ปลีกเพิ่มขึน้ 2.1% เม่ือเทียบกบัปี 2563 

 (-) ซีอีโอไฟเซอรเ์ผยวัคซีนป้องกันโอมิครอนพร้อมฉีดมี.ค.นี้ นายอลัเบิรต์ บูรล์า ซีอีโอของบริษัทไฟเซอรเ์ปิดเผยในรายการ "Squawk Box" ของ
สถานีโทรทศันซ์ีเอ็นบีซีเม่ือวานนี ้(10 ม.ค.) วา่ วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ท่ีเจาะจงสายพนัธุโ์อมิครอนโดยเฉพาะนัน้ จะพรอ้มเปิดตวัในเดือนมี.ค.นี ้และทาง
บรษิัทไดเ้ริ่มผลิตไปแลว้ นายบรูล์ากล่าววา่ วคัซีนนีจ้ะตัง้เป้าปอ้งกนัสายพนัธุอ่ื์น ๆ ท่ีระบาดอยู่ในขณะนีด้ว้ย โดยเขายงัไม่ทราบวา่จ าเป็นตอ้งใชว้คัซีนโอ
มิครอนหรือไม่หรือใชอ้ย่างไร แตไ่ฟเซอรจ์ะผลิตวคัซีนเตรียมไวใ้หพ้รอ้มเน่ืองจากมีบางประเทศตอ้งการใชโ้ดยดว่นท่ีสดุ และไฟเซอรจ์ะท าการทดลองเพ่ือ
ดวูา่จ าเป็นตอ้งมีการฉีดวคัซีนเข็มที่ 4 หรือไม่ 

 (-) เมอรค์คาดยาโมลนูพิราเวียรม์ีประสิทธิภาพต้านไวรัสสายพันธุโ์อมิครอนได้ ดีน หล่ี ประธานฝ่ายปฏิบตัิการวิจัยของเมอรค์เปิดเผยในการ
ประชมุของเจพีมอรแ์กนเม่ือวนัจนัทร ์(10 ม.ค.) ว่า ยาโมลนพูิราเวียร ์(Molnupiravir) ของทางบรษัิท มีกลไกการออกฤทธ์ิท่ีสามารถตา้นไวรสัสายพนัธุโ์อ
มิครอนและสายพนัธุอ่ื์นๆได ้ผูบ้ริหารจากเมอรค์รายนีก้ล่าวว่า "เรามั่นใจมาก ๆ ว่ายาจะออกฤทธ์ิกบัสายพนัธุโ์อมิครอน กลไกระดบัโมเลกุลนีจ้ะจดัการ
สายพนัธุโ์อมิครอนได ้และผมคาดว่าน่าจะไดผ้ลกบัสายพนัธุอ่ื์น ๆ ดว้ย" ทัง้นี ้ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) ไดอ้นมุตัิยาโมลนพูิรา
เวียรแ์ลว้เม่ือเดือนท่ีผ่านมา เช่นเดียวกบัอีกหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่ น และอินเดีย และมีหลายประเทศเซน็สญัญาซือ้แลว้ 

 (-) ยอดค้าปลีกออสเตรเลียเดือนพ.ย.พุ่ง 7.9% เหนือคาดการณ์ ยอดคา้ปลีกของออสเตรเลียในเดือนพ.ย. ทะยานขึน้เหนือระดบัคาดการณต์อ่เน่ือง
เป็นเดือนท่ี 2 หลังผูบ้ริโภคไดอ้อกมาจับจ่ายใชส้อยกนัมากขึน้ ซึ่งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียปรบัตวัดีขึน้ในช่วงก่ อนท่ีจะเกิดการ
ระบาดระลอกใหม่ในช่วงเทศกาลครสิตม์าส ส านกังานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า ยอดคา้ปลีกทะยานขึน้ 7.9% ในเดือนพ.ย. หลงัจากท่ีปรบัตวั
ขึน้ 4.9% ในเดือนต.ค. เน่ืองจากในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีหลายพืน้ท่ีของประเทศยกเลิกการประกาศล็อกดาวนแ์ลว้ เบน เจมส ์ผูอ้  านวยการฝ่าย
สถิติรายไตรมาสของ ABS กล่าววา่ "ผูบ้รโิภคเลือกออกมาจบัจ่ายใชส้อยก่อนช่วงเทศกาลครสิตม์าสเน่ืองจากตอ้งการซือ้สินคา้ลดราคา อีกทัง้ยงัตอ้งการ
หลีกเล่ียงปัญหาเรื่องการขนส่งและสินคา้ขาดตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว" 

 
                                                                                                               
 
                                                                                                                ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 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. 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 -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 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 ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจนัทรท่ี์ 10 ม.ค. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมั่นนกัลงทนุจาก Sentix   14.9** 13.5 

 22.00น. สหรฐั  สตอ็กสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.4%** 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 

วนัพฤหสับดีท่ี 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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