
   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      1,810  1,797 1,782 

        1,834   1,849 1,863 

 

 

 

ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
12/01/2565 11:50 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,820.74 1,818.39 -2.35 -0.13 

Spot Silver ($) 22.76 22.74 -0.02 -0.09 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,690 28,840 150 0.52 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,690 28,840 150 0.52 

Gold Online Futures (GOH22) 1,808.70 1,820.30 11.60 0.64 

Silver Futures (SVFH22)  22.80 22.92 0.12 0.53 

ดชันดีอลลาร ์ 95.60 95.56 -0.05 -0.05 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค าพยายามทรงตวัเคล่ือนไหวในกรอบ หากราคาสามารถยืน
เหนือบริเวณแนวรบั 1,810 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ขึน้ทดสอบ
แนวตา้น 1,830-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถผ่านแนว
ตา้นได ้จะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรบัแรกจะอยู่ท่ี 1,810 และแนว
รบัส าคญัอยู่บรเิวณ 1,797 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,810-1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์(ลด
พอรต์การลงทนุหากราคาหลดุ 1,797 ดอลลารต์่อออนซ)์และเม่ือราคา
ปรบัตัวขึน้ทยอยปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่าน 
1,830-1,834 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,816.60-1,822.49 ดอลลารต์่อออนซ ์มีการเคล่ือนไหวในลกัษณะไซดเ์วยส์ลบัไปมาในแดนบวกลบ ขณะท่ีวานนีร้าคาไดป้รบัเพิ่มขึน้ถึง 19.74 ดอลลาร์
ต่อออนซ ์หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาวานนี ้นายพาวเวลจะระบุชัดว่า เฟดพรอ้มจะขึน้อัตราดอกเบีย้
มากกว่าท่ีผูก้  าหนดนโยบายคาดการณไ์วใ้นปัจจบุนัเพ่ือสกดัการพุง่ขึน้ของเงนิเฟ้อ ส่วนในวนันีม้ีปัจจยัชว่ยหนนุราคาจากส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยเมื่อวานนี ้
(11 ม.ค.) ว่าโควิด-19 สายพันธุโ์อมิครอนอาจก่อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตไดใ้นกลุ่มคนท่ียงัไม่ไดฉี้ดวคัซีน ในกลุ่มผูส้งูอาย ุและผูท่ี้มีโรคประจ าตัว  อีกทัง้ส  านกังานบรหิารการบนิแห่งชาติ
สหรฐั (FAA) มีค าสั่งหา้มเครือ่งบนิฝ่ังตะวนัตกของสหรฐับางสว่นขึน้บนิโดยค าสั่งหา้มขึน้บนิดงักล่าวมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือความปลอดภยั เกาหลีเหนือไดย้งิขีปนาวธุ 1 ลกูในช่วงเชา้วนัองัคารท่ี 11 ม.ค.
ตามเวลาทอ้งถิ่น ดา้นบรษัิทไบออนเทค (BioNTech) ของเยอรมนีและบรษัิท อินสตาดีพ (InstaDeep) จากอังกฤษ ซึ่งมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภัณฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยี AI ในการวิเคราะหข์อ้มลู ได้
รว่มกันพัฒนาระบบแจง้เตือนเบือ้งตน้ส าหรบัตรวจหาไวรสัโควิด-19 สายพนัธุต์่างๆ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ในระหว่างการทดลองทางคลินิก ระบบสามารถตรวจพบไวรสัสายพนัธุต์่าง ๆ กว่า 
90% ท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เคยพบโดยเฉล่ียล่วงหนา้สองเดือน รวมถึงจีนเผยดัชนี CPI,PPI ชะลอตวัในเดือนธ.ค.โดยปรบัตัวขึน้ 1.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจาก
เดือนพ.ย.ท่ีพุ่งขึน้ 2.3% และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดว่าจะเพิ่มขึน้ 1.8% ประเด็นเหล่านีอ้าจเป็นปัจจัยท่ีมากดดนัราคาทองค าไว ้ส  าหรบัวันนีแ้นะน าใหต้ิดตามตวัเลข
เศรษฐกิจสหรฐั เปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค(CPI),ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน(Core CPI)เดือนธ.ค.และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรอื Beige Book 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) สหรัฐส่ังห้ามบินขึ้นช่ัวคราวเพื่อความปลอดภัย หลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรฐั (FAA) มีค  าสั่งหา้ม
เครื่องบนิฝ่ังตะวนัตกของสหรฐับางส่วนขึน้บินเม่ือช่วงค  ่าวนัจนัทร ์(10 ม.ค.) ตามเวลาสหรฐั ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวธุ 
โดยค าสั่งหา้มขึน้บินดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความปลอดภยั เกาหลีเหนือไดย้ิงขีปนาวธุ 1 ลกูในช่วงเชา้วนัองัคารท่ี 11 ม.ค.ตามเวลาทอ้งถิ่น โดยคาด
วา่เป็นขีปนาวธุทิง้ตวั (Ballistic Missile) ซึง่เหตกุารณล์่าสุดนีเ้กิดขึน้หลงัจากส่ือของรฐับาลเกาหลีเหนือรายงานเม่ือสปัดาหท่ี์แลว้ว่า เกาหลีเหนือประสบ
ความส าเร็จในการทดลองยิงขีปนาวธุไฮเปอรโ์ซนิกซึ่งไดร้บัการพฒันาขึน้ใหม่ นอกจากเหตกุารณว์านนีแ้ลว้ เกาหลีเหนือยงัไดย้ิงขีปนาวธุความเร็วเหนือ
เสียง (Hypersonic Missile) เม่ือวนัท่ี 5 ม.ค.ดว้ย 

 (+) WHO เผยโอมิครอนอาจคร่าชีวิตคนไม่ฉีดวัคซนี ผู้สูงอายุ และคนมีโรคประจ าตัว ส านกัข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า องคก์ารอนามยัโลก (WHO) 
เปิดเผยเม่ือวานนี ้(11 ม.ค.) ว่า โควิด-19 สายพันธุโ์อมิครอนอาจก่อใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตไดใ้นกลุ่มคนท่ียงัไม่ไดฉี้ดวคัซีน ในกลุ่มผูสู้งอาย ุ
และผูท่ี้มีโรคประจ าตวั นายแพทยไ์มค ์ไรอนั ผูอ้  านวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ WHO กล่าวว่า คนท่ีไม่ไดฉี้ดวคัซีนมีความเส่ียงสูงขึน้ท่ีจะป่วย
หนกัและเสียชีวิตจากโอมิครอน ดา้นแพทยห์ญิงมาเรีย แวน เคอรค์อฟ หวัหนา้ดา้นเทคนิคของ WHO ดา้นการรบัมือโควดิ-19 กล่าววา่ ผูสู้งอายแุละคนท่ี
มีโรคประจ าตวัจะมีความเส่ียงสูงขึน้ท่ีจะเสียชีวิตจากโอมิครอนเม่ือเทียบกบัคนกลุ่มอ่ืนๆ ในทางกลบักนั นายแพทยไ์รอนักล่าวว่า คนท่ีฉีดวคัซีนแลว้จะมี
อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กนอ้ยหากตดิเชือ้โอมิครอน 

 (-) ไบออนเทคจับมือบริษัทเทคฯ อังกฤษ พัฒนาระบบตรวจวิเคราะหโ์ควิดด้วย AI บริษัท ไบออนเทค (BioNTech) ของเยอรมนีและบริษัท 
อินสตาดีพ (InstaDeep) จากอังกฤษ ซึ่งมีความเช่ียวชาญดา้นผลิตภัณฑท่ี์ใชเ้ทคโนโลยี AI ในการวิเคราะหข์อ้มูล ไดร้่วมกันพัฒนาระบบแจง้เตือน
เบือ้งตน้ส าหรบัตรวจหาไวรสัโควิด-19 สายพนัธุต์า่งๆ ส านกัข่าวซินหวัรายงานว่า ในระหวา่งการทดลองทางคลินิก ระบบสามารถตรวจพบไวรสัสายพนัธุ์
ตา่ง ๆ กว่า 90% ท่ีองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เคยพบโดยเฉล่ียล่วงหนา้สองเดือน นอกจากนี ้บริษัทยงัระบุว่า ระบบ EWS สามารถตรวจวิเคราะหเ์ชือ้
ไวรสัสายพนัธุ ์"ไอเอชยู" (IHU) ได ้ซึ่งปรากฏว่า ไวรสัสายพนัธุนี์ส้ามารถหลบเล่ียงระบบภูมิคุม้กนัไดเ้ช่นเดียวกบัสายพนัธุโ์อมิครอน แต่มีความสามารถ
ในการเพิ่มจ านวนไดน้อ้ยกว่ามาก จงึยงัไม่น่ากงัวลมากนกัเม่ือพิจารณาจากขอ้มลูที่มี 

 (-) จนีเผยดัชนี CPI,PPI ชะลอตัวในเดือนธ.ค. คาดเปิดทางใช้นโยบายผ่อนคลายการเงิน ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ(NBS) รายงานในวนันีว้า่ ดชันี
ราคาผูบ้รโิภค (CPI) ซึง่เป็นมาตรวดัเงินเฟ้อท่ีเกิดจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค ปรบัตวัขึน้ 1.5% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือน
พ.ย.ท่ีพุ่งขึน้ 2.3% และต ่ากวา่ท่ีนกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดวา่จะเพิ่มขึน้ 1.8%  ขอ้มลูของ NBS ระบุวา่ ดชันี CPI ตลอดปี 2564 ของจีน
ปรบัตวัขึน้ 0.9% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งชะลอตวัลงอย่างมากจากปี 2563 ท่ีขยายตวั 2.5% ส่วนดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัตน้ทุนสินคา้ท่ีหนา้
ประตูโรงงาน ปรบัตวัขึน้ 10.3% เม่ือเทียบรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ท่ีมีการขยายตวั 12.9% และต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะ หค์าดการณ์ว่าจะเพิ่มขึน้ 
11.1% 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดบวก 330.46 จุด ตามทิศทางดาวโจนส ์ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดในแดนบวกเชา้นี ้ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ท่ีปิดบวกในวนัองัคาร (11 ม.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั ( เฟด) ไม่ไดส้่งสญัญาณเรื่องทศิทาง
อตัราดอกเบีย้ท่ีแตกตา่งไปจากเดิม ดชันีฮั่งเส็งเปิดวนันีท่ี้ 24,069.52 จดุ เพิ่มขึน้ 330.46 จุด หรือ +1.39% อย่างไรก็ดี นายพาวเวลเช่ือมั่นวา่ แผนการใช้
นโยบายคมุเขม้ดา้นการเงินของเฟดในปีนีจ้ะไม่ส่งผลกระทบตอ่ตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจสหรฐัก็แข็งแกรง่พอท่ีจะท าใหเ้ฟดไม่ตอ้งใชม้าตรการกระตุน้
ขนานใหญ่อีกต่อไป นอกจากนี ้นายพาวเวลคาดวา่ เศรษฐกิจสหรฐัจะสามารถฝ่าฟันสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมิครอนไป
ได ้และเช่ือวา่ผลกระทบท่ีมีตอ่เศรษฐกิจนัน้จะเกิดขึน้เพียงชั่วคราวเท่านั้น 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าพุ่ง 525.73 จุด จากแรงชอ้นซือ้หุน้ ดชันีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้บวกในวนันี ้เน่ืองจากนกัลงทนุเขา้
ชอ้นซือ้หุน้หลังจากดัชนีนิกเกอิปิดร่วงลงแตะระดับต ่าสุดใน 3 สัปดาหเ์ม่ือวานนี ้ส  านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิ ดภาคเช้าวันนีท่ี้ระดับ 
28,748.21 จดุ พุ่งขึน้ 525.73 จดุ หรือ +1.86% หุน้บวกน าตลาด ไดแ้ก่ กลุ่มเหมืองแร่, กลุ่มผลิตภณัฑโ์ลหะ และกลุ่มขนส่งทางทะเล 

 
                                                                                                                    
                                                                                                                  ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ The Standard และ Efinancethai 
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วัน เวลา ประเทศ 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. 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 าคั  ประมา การ 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   98.9** 98.4 

 22.00น. สหรฐั  Fed Chair Powell Testifies   - - 

 ไม่ระบ ุ สหรฐั  การส ารวจความเช่ือมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   44.7** 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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