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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
13/01/2565 11:43 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,825.84 1,825.69 -0.15 -0.01 

Spot Silver ($) 23.14 23.17 0.03 0.13 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,780 28,820 40 0.14 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,780 28,820 40 0.14 

Gold Online Futures (GOH22) 1,818.20 1,827.80 9.60 0.53 

Silver Futures (SVFH22)  22.85 23.26 0.41 1.79 

ดชันดีอลลาร ์ 94.99 94.97 -0.02 -0.02 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลุดแนวรบัแรกโซน 1,814-1,810 
ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสราคาดีดตวัขึน้ต่อ โดยหากยืนเหนือ
บริเวณ 1,830-1,834 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยับขึน้จะมีแนวตา้น
ถัดไปโซน 1,849 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดแนวรับแรก กรอบ
ดา้นล่างจะอยู่ท่ี 1,797 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
การเปิดสถานะซือ้อาจใช้บริเวณแนวรับ 1,814-1,810 ดอลลารต์่อ
ออนซ์ หากหลุดให้ชะลอการเข้าซื ้อไปยังโซนแนวรับถัดไป 1,797 
ดอลลารต์่อออนซ(์จุดตดัขาดทนุสถานะซือ้) ขณะที่หากราคาดีดตวัขึน้
แนะน าทยอยแบ่งปิดสถานะท าก าไรตั้งแต่ราคา 1,830-1,834 
ดอลลารต์อ่ออนซเ์พ่ือรอเขา้ซือ้ใหม่เม่ือราคาอ่อนตวั 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,823.20-1,826.61 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสลบักนัไปมาในแดนบวกลบ ขณะท่ีวานนีร้าคาไดป้รบัเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองอีก 
5.10 ดอลลารต์่อออนซ ์หลงัจากสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบรายเดือนสูงกว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.4% ท าใหด้ชันีดอลลารแ์ละอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลง จนเป็นปัจจยัหนนุทองค า สว่นในวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุราคาจากคณะ
บริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรก หลงัจากเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบอาวุธ ซึ่งรวมถึงการทดสอบยิ งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง 
(Hypersonic Missile) จ านวน 1 ลกูเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) และยิงทดสอบจ านวน 2 ลกูในสปัดาหท่ี์แลว้ อีกทัง้คณะบรหิารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดอ้อกมาวิพากษ์วิจารณ์
การท่ีจีนตดัสินใจยกเลิกเท่ียวบินจากสหรฐัเพิ่มขึน้ หลงัตรวจพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด -19 เม่ือเดินทางมาถึง พรอ้มกับเตือนว่าสหรฐัจะใชม้าตรการตอบโต้ ดา้นนางครสิตาลินา จอรเ์จียวา 
ผูอ้  านวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในวนัพธุ (12 ม.ค.) ว่า เงินเฟ้อในสหรฐัมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงในไตรมาส 2/2565 รวมถึงเกาหลีใตไ้ดอ้นมุตักิารใชว้คัซีนปอ้งกัน
โรคโควิด-19 ของบรษัิทโนวาแวกซ ์อิงค ์ในวนันี ้และเตรียมแจกจ่ายยาเม็ดตา้นโควิดของไฟเซอรช์ดุแรก เพ่ือเพิ่มการปอ้งกันการตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอน ประเดน็เหลา่นีอ้าจ
เป็นปัจจยัที่มากดดนัราคาทองค าไดเ้ช่นกนั ส  าหรบัคืนนีแ้นะน าใหต้ดิตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั จะเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI),ดชันีราคาผูผ้ลติพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค. และจ านวน
ผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) "ไบเดน" คว ่าบาตรเกาหลีเหนือคร้ังแรก หลังทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว ่า
บาตรเกาหลีเหนือเป็นครัง้แรก หลงัจากเกาหลีเหนือเดินหนา้ทดสอบอาวธุ ซึ่งรวมถึงการทดสอบยิงขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) 
จ านวน 1 ลูกเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) และยิงทดสอบจ านวน 2 ลูกในสปัดาหท่ี์แลว้ ส  านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ คณะบริหารของปธน.ไบเดน
ได้ท  าการคว ่าบาตรชาวเกาหลีเหนือ 6 ราย , ชาวรัสเซีย 1 ราย และบริษัทรสัเซียอีก 1 ราย ซึ่งสหรฐัเช่ือว่าเป็นผู้จัดหาสินคา้จากรสัเซียและจีนเพ่ือ
สนับสนุนโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ กระทรวงการคลังสหรฐัระบุว่า มาตรการคว ่าบาตรดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะขัดขวางความคืบหนา้ของ
โครงการนิวเคลียรข์องเกาหลีเหนือ และเพ่ือสกดักัน้ความพยายามตา่ง ๆ ท่ีจะแพรก่ระจายเทคโนโลยีท่ีใชส้  าหรบัการผลิตอาวธุ 

 (+) สหรัฐโวยจีนส่ังยกเลิกเทีย่วบินสกัดโควดิ เตอืนใช้มาตรการตอบโต้ คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดอ้อกมาวพิากษว์จิารณก์ารท่ีจีน
ตดัสินใจยกเลิกเท่ียวบินจากสหรฐัเพิ่มขึน้ หลังตรวจพบผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด -19 เม่ือเดินทางมาถึง พรอ้มกบัเตือนว่าสหรฐัจะใชม้าตรการตอบโต ้"การ
ด าเนินการของจีนขดักบัขอ้ผูกพนัภายใตข้อ้ตกลงดา้นการขนส่งทางอากาศระหว่างสหรฐั-จีน ซึง่เราด  าเนินการรว่มกบัรฐับาลจีน เราจงึขอรกัษาสิทธ์ิโดย
ใชม้าตรการตามกฎเกณฑท่ี์เหมาะสม" โฆษกกระทรวงคมนาคมสหรฐั (USDOT) กล่าว 

 (+) WHO เตือนโอมิครอนยังคงเป็นอันตรายต่อคนไม่ฉีดวัคซีน แม้รุนแรงน้อยกว่าเดลตา  นายแพทยที์โดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการ
ใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) แถลงข่าวต่อส่ือมวลชนเม่ือวานนี ้(12 ม.ค.) วา่ โควดิ-19 สายพนัธุโ์อมิครอนก่อใหเ้กิดโรครา้ยแรงไดน้อ้ยกวา่สาย
พนัธุเ์ดลตา แต่ยงัคงเป็น "ไวรสัอนัตราย" โดยเฉพาะกบัผูท่ี้ไม่ไดฉี้ดวคัซีน นายแพทยที์โดรสกล่าวว่า มีมากกว่า 90 ประเทศท่ียงัฉีดวัคซีนใหป้ระชากรใน
ประเทศไดไ้ม่ถึง 40% และคนในทวีปแอฟรกิามากกว่า 85% ยงัไม่ไดแ้มแ้ต่เข็มแรก ส านกัข่าวรอยเตอรน์  าเสนอรายงานทางระบาดวทิยาของ WHO เม่ือ
วนัองัคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) ซึ่งระบุว่า ยอดผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้ 55% หรือ 15 ลา้นรายในช่วงสปัดาหท่ี์ 2 -9 ม.ค. นบัเป็นสถิติการพบผูต้ิดเชือ้จ านวนมาก
ท่ีสดุภายในสปัดาหเ์ดียวในขณะนี ้

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าลบ 247.72 จุด  เหตุเยนแข็ง-วิตกยอดติดโควิดพุ่ง ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ลดลงในวนันี ้
เน่ืองจากนกัลงทนุวิตกว่ายอดติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีพุ่งขึน้ในญ่ีปุ่ นนัน้ อาจกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีเงินเยนท่ีแข็งค่าเม่ือเทียบกบัดอลลาร์
เม่ือวานนีถ้่วงตลาดลงดว้ย ส านกัข่าวเกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 28 ,517.94 จุด ลดลง 247.72 จุด หรือ -0.86% หุน้ท่ีปรบัตวัลง
ในช่วงเชา้นีน้  าโดยกลุ่มคา้ปลีก, กลุ่มเครื่องมือชั่งตวงวดั และกลุ่มขนส่งทางบก 

 (-) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดบวก 159.31 จุด ตามทิศทางดาวโจนส์ ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดในแดนบวกเชา้นี ้ตามทิศทางดชันีดาว
โจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพธุ (12 ม.ค.) โดยไดแ้รงหนนุจากมมุมองที่วา่ ตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีสอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องตลาดจะไม่
ท  าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) ถูกกดดนัใหเ้รง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะเดียวกนันกัลงทนุจบัตาผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่
ในวนัพรุง่นี ้ซึง่รวมถงึเจพีมอรแ์กน และซติีก้รุ๊ป ดชันีฮั่งเส็งเปิดวนันีท่ี้ 24,561.48 จดุ เพิ่มขึน้ 159.31 จดุ หรือ +0.65%  

  (-) IMF คาดเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มปรับลดลงใน Q2/2565 นางคริสตาลินา จอรเ์จียวา ผูอ้  านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) 
เปิดเผยในวนัพุธ (12 ม.ค.) ว่า เงินเฟ้อในสหรฐัมีแนวโนม้ปรบัตวัลดลงในไตรมาส 2/2565 "น่ีคือประเด็นท่ี เราตอ้งจัดการกับปัญหาติดขัดดา้นห่วงโซ่
อุปทาน แต่เรามองเห็นสญัญาณความคืบหนา้ในประเด็นดงักล่าวบา้งแลว้" นางจอรเ์จียวากล่าวในการใหส้ัมภาษณ์กบัสถานีโทรทศันซ์ีเอ็นบีซี ในวนั
เดียวกนั กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัพุ่งขึน้ 7.0% ในปี 2564 ซึ่งเป็นการปรบัตวัขึน้เม่ือเทียบรายปีมากท่ีสุด
นบัตัง้แตเ่ดือนมิ.ย.ปี 2525   

 (-) เกาหลีใต้อนุมัติวัคซีนโนวาแวกซ ์พร้อมน าเข้ายาเม็ดต้านโควิดของไฟเซอร์ เกาหลีใตไ้ดอ้นมุตัิการใชว้คัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของบรษิัทโน
วาแวกซ ์อิงค ์ในวนันี ้และเตรียมแจกจ่ายยาเม็ดตา้นโควดิของไฟเซอรช์ดุแรก เพ่ือเพิ่มการป้องกนัการติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมิครอน ส านกัข่าว
รอยเตอรร์ายงานว่า กระทรวงความปลอดภยัดา้นอาหารและยาของเกาหลีใต ้ไดอ้นมุตัิการใชว้คัซีนของบริษัทโนวาแวกซแ์ลว้ โดยก่อนหนา้นี ้เก าหลีใต้
เคยอนมุตัิวคัซีนของแอสตรา้เซนเนกา้ โมเดอรน์า ไฟเซอร ์และจอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั ขณะเดียวกนั กระทรวงสาธารณสขุเกาหลีใตเ้ปิดเผยว่า แพ็กซ์
โลวดิ (Paxlovid) ซึง่เป็นยาตา้นโควดิ-19 ชนิดรบัประทานของไฟเซอร ์จะถงึเกาหลีใตอ้ย่างนอ้ย 21,000 เม็ดในวนัพรุง่นี ้และอีก 10,000 เม็ดจะถงึเกาหลี
ใตภ้ายในสิน้เดือน 

                                                                                                                 ท่ีมา : อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 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. 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 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 กรกฎาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได ้
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วัน เวลา ประเท  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.   2.3%** 1.1% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.5%** 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูบ้รโิภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.6%** 0.5% 

 22.30น. สหรฐั  ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห ์   -4.6M** -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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