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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
14/01/2565 11:46 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.78 1,826.50 4.72 0.26 

Spot Silver ($) 23.06 23.16 0.10 0.43 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,750 28,810 60 0.21 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,770 28,820 50 0.17 

Gold Online Futures (GOH22) 1,823.30 1,828.80 5.50 0.30 

Silver Futures (SVFH22)  23.24 23.20 -0.04 -0.17 

ดชันดีอลลาร ์ 94.86 94.69 -0.17 -0.18 

         ทีม่า : Aspen 
ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
หากการอ่อนตัวลงของราคาทองค ายังสามารถรักษาระดับเหนือ
บริเวณแนวรบั 1,812-1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจจะเห็นการดีด
ตวักลบัขึน้ไปบริเวณแนวตา้น 1,830-1,834 ดอลลารต์อ่ออนซ ์แตห่าก
ราคาผ่านแนวตา้นแรกไดจ้ะท าใหร้าคาปรบัตวัขึน้ต่อทดสอบแนวตา้น
ถดัไปโซน 1,849 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
 

กลยุทธก์ารลงทุน:   
เขา้ซือ้เม่ือราคาย่อตวัลงมาและไม่หลุดแนวรบั 1,812-1,810 ดอลลาร์
ตอ่ออนซ ์แต่หากราคาหลุดโซนดงักล่าวอาจรอเขา้ซือ้ไปยงัโซนแนวรบั
ถัดไปท่ี 1,797 ดอลลารต์่อออนซ์ (จุดตัดขาดทุน) แบ่งขายทองค า
ออกมาเม่ือราคาดีดตวัขึน้ไปบริเวณ 1,830-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์
หากผ่านไดส้ามารถถือตอ่ 
 

 

 

14 January 2022 
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สรุป ราคาทองค าช่วงเชา้แกว่งตวัในกรอบ 1,819.30-1,827.26 ดอลลารต์อ่ออนซ ์มีการเคลื่อนไหวในทศิทางไซดเ์วยข์าขึน้แตอ่ยู่ภายในกรอบ ขณะท่ีวานนีร้าคาไดป้รบัตวัลงเล็กนอ้ย 4.06 
ดอลลารต์่อออนซ ์เน่ืองจากเผชิญแรงขายท าก าไรและแรงขายทางเทคนิค สว่นในวนันีมี้ปัจจยัช่วยหนนุราคาจากเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารยูนิเซฟ (UNICEF) เปิดเผยว่า ประเทศยากจนหลาย
ประเทศไดป้ฏิเสธวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 กว่า 100 ลา้นโดสจากโครงการโคแวกซ ์(COVAX) ในเดือนธ.ค.ท่ีผ่านมา โดยเหตผุลหลกัมาจากวคัซีนดงักลา่วใกลห้มดอายุ ตัวเลขดงักล่าว
แสดงใหเ้ห็นถึงความล าบากของการฉีดวคัซีนทั่วโลกแมว้่าจะมีวคัซีนเพิ่มขึน้ก็ตาม ประกอบกับตลาดหุน้ฝ่ังเอเชียวนันีต้่างรว่งลง ตามทิศทางตลาดหุน้สหรฐัท่ีปิดร่วงลงเม่ือคืนท่ีผ่านมา 
หลงัจากเจา้หนา้ท่ีหลายคนของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนนุใหเ้ฟดปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.นี้ ดา้นท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดส้ั่งการใหร้ฐับาลจดัซือ้
ชดุตรวจแอนตเิจน (Antigen Test Kit) หรือ ATK เพิ่มเตมิอีก 500 ลา้นชดุเพ่ือรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ส  าหรบัการจดัสง่ใหแ้ก่ประชาชนเพ่ือสกดัการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 สาย
พนัธุโ์อมิครอน รวมถึงส  านกังานศลุกรกรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้่า ยอดสง่ออกเดือนธ.ค.ของจีนพุ่งขึน้ 20.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึง่ชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ที่มีการขยายตวั 22% โดย
นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดการณไ์วก่้อนหนา้นีว้่า ยอดสง่ออกเดือนธ.ค.ของจีนจะเพิ่มขึน้ 20% ประเดน็เหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัท่ีมากดดนัราคาทองค าไดเ้ช่นกนั ส  าหรบัคืนนี้
แนะน าใหต้ิดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐั มีการเปิดเผยหลายรายการดว้ยกัน ไดแ้ก่ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.,ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.,การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.,ดชันีความ
เช่ือมั่นผูบ้รโิภคขัน้ตน้เดือนม.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) UNICEF เผยประเทศยากจนปฏิเสธวัคซีนโควดิกว่า 100 ล้านโดส เน่ืองจากใกล้หมดอายุ เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารยูนิเซฟ (UNICEF) เปิดเผย
ว่า ประเทศยากจนหลายประเทศไดป้ฏิเสธวคัซีนป้องกันโรคโควิด -19 กว่า 100 ลา้นโดสจากโครงการโคแวกซ ์(COVAX) ในเดือนธ.ค.ท่ีผ่านมา โดย
เหตผุลหลกัมาจากวคัซีนดงักล่าวใกลห้มดอายุ ตวัเลขดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความล าบากของการฉีดวคัซีนทั่วโลกแมว้่าจะมีวคัซีนเพิ่มขึน้ก็ตาม โดย
โครงการ COVAX ไดส้่งมอบวคัซีนเกือบ 1 พนัลา้นโดสใหก้บัประเทศต่าง ๆ เกือบ 150 ประเทศแลว้ นอกจากนี ้กลุ่มประเทศยากจนยงัไดร้บัวคัซีนล่าชา้
เน่ืองจากไม่มีท่ีจดัเก็บท่ีเพียงพอ รวมไปถงึการขาดตูแ้ช่เย็นส าหรบัวคัซีน คาดลิลิกล่าว พรอ้มเสรมิวา่ หลายประเทศยงัเผชิญปัญหาความลงัเลที่จะเขา้รบั
วคัซีนในระดบัสงูและสรา้งภาระหนกัใหก้บัระบบสาธารณสขุ 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกงฮั่งเส็งเปิดร่วง 243.91 จุด กงัวลเฟดขึน้ดอกเบีย้เดือนมี.ค. ดชันีฮั่งเส็งตลาดหุน้ฮ่องกงเปิดร่วงลงในวนันี ้ตามทิศทางตลาด
หุน้สหรฐัท่ีปิดร่วงลงเม่ือคืนท่ีผ่านมา หลังจากเจา้หนา้ท่ีหลายคนของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สนบัสนุนใหเ้ฟดปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ใน เดือนมี.ค.นี ้
ทัง้นี ้ดชันีฮั่งเส็งกงเปิดวนันีท่ี้ 24,185.86 จุด ลดลง 243.91 จุด หรือ -1% เจา้หนา้ท่ีเฟดหลายคนสนับสนุนการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพ่ือ
สกดัเงินเฟ้อ ซึ่งรวมถึงนางลาเอล เบรนารด์ หนึ่งในคณะผูว้า่การเฟด โดยนางเบรนารด์ไดก้ล่าวตอ่คณะกรรมาธิการดา้นการธนาคารประจ าวฒุสิภาสหรฐั
เม่ือวานนีว้่า เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพ่ือสกัดเงินเฟ้อ โดยเฟดมีความพรอ้มท่ีจะด าเ นินการดงักล่าวทนัทีท่ีโครงการซือ้พันธบตัรตาม
มาตรการผ่อนคลายเชิงปรมิาณ (QE) ยตุลิง 

 (+) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดเช้าร่วง 543.43 จุด  วิตกเฟดขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด ดัชนีนิกเกอิตลาดหุน้โตเกียวปิดเชา้ร่วงในวนันี ้โดย
ปรบัตวัลงมากกว่า 2% ในช่วงสัน้ ๆ เน่ืองจากนักลงทนุประเมินว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้ส  านกัข่าว
เกียวโดรายงานว่า ดชันีนิกเกอิปิดภาคเชา้ท่ีระดบั 27,945.70 จุด ร่วงลง 543.43 จุด หรือ -1.91% หุน้ท่ีปรบัตวัลงในช่วงเชา้นีน้  าโดยกลุ่มบริการ , กลุ่ม
เครื่องจกัร และกลุ่มอสงัหารมิทรพัย ์

 (+) ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 11.19 จุด จบัตาจีนเผยขอ้มลูการคา้ ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตตลาดหุน้จีนเปิดลบในวนันี ้ขณะท่ีนกั
ลงทนุจบัตาการเปิดเผยขอ้มลูการคา้ของจีน โดยส านกังานศลุกากรจีนจะเปิดเผยตวัเลขการส่งออก, น าเขา้ และดลุการคา้ประจ าเดือนธ.ค. ในวนันี ้เวลา 
10.00 น.ตามเวลาไทย ทัง้นี ้ดชันีเซี่ยงไฮค้อมโพสิตเปิดวนันีท่ี้ 3,544.07 จดุ ลดลง 11.19 จดุ หรือ -0.31%  

 (-) สหรัฐส่ังซื้อชุดตรวจ ATK เพิ่มอีก 500 ล้านชุดให้ประชาชนรับมือโอมิครอน ท  าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดส้ั่งการให้
รฐับาลจดัซือ้ชดุตรวจแอนตเิจน (Antigen Test Kit) หรือ ATK เพิ่มเตมิอีก 500 ลา้นชดุเพ่ือรองรบัความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ส  าหรบัการจดัส่งใหแ้ก่ประชาชน
เพ่ือสกดัการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมิครอน การซือ้ชุดตรวจ ATK จ านวน 500 ลา้นชุดดงักล่าว เป็นค าสั่งซือ้เพิ่มเติมจากจ านวน 500 
ลา้นชุดก่อนหนา้นีท่ี้ปธน.ไบเดนสญัญาท่ีจะแจกจ่ายแก่ประชาชนในเดือนนี ้นอกจากนี ้ปธน.ไบเดนระบุว่ารฐับาลจะจดัส่งบุคลากรทางการแพทย์ จาก
กองทพัสหรฐัไปยงัโรงพยาบาลที่ก  าลงัเผชิญปัญหาในการรบัมือกบัผูป่้วยจ านวนมาก 

 (-) เยอรมนีเผยโอมิครอนกลายเป็นสายพันธุห์ลักทีแ่พร่ระบาดในประเทศ สถาบนัโรเบริต์ คอช (RKI) ของเยอรมนีเผยว่า ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุ์
โอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักท่ีแพร่ระบาดในเยอรมนี ซึ่งคิดเป็น 73.3% ของยอดผูต้ิดเชือ้ทั่วประเทศ เม่ือเทียบกับ 44.3% เม่ือ 7 วนัก่อนหน้า 
สถาบนั RKI กล่าววา่ ยอดผูต้ิดเชือ้ไวรสัเดลตามีเพียง 25.9% จากยอดผูต้ิดเชือ้ทัง้หมด สถาบนั RKI ระบวุ่า "ในอีกไม่ก่ีสปัดาหข์า้งหนา้ เราคาดว่ายอดผู้
ตดิเชือ้ไวรสัโอมิครอนจะเพิ่มขึน้อย่างมาก" พรอ้มเสริมว่า "งานวิจยัในช่วงแรกชีใ้หเ้หน็ถึงสดัส่วนการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลที่ ต  ่ากวา่ในกลุ่มผูฉี้ด
วคัซีนครบโดส เม่ือเทียบกบัการติดเชือ้จากไวรสัเดลตา" ทัง้นี ้เยอรมนีรายงานพบผูต้ดิเชือ้โควดิ -19 รายใหม่กว่า 81,000 ราย ในวนัพฤหสับดี (13 ม.ค.) 
ซึง่ท  าสถิตสิงูสดุเป็นประวตักิารณน์บัตัง้แตก่ารแพรร่ะบาด   

 (-) จีนเผยยอดส่งออกเดือนธ.ค.พุ่งขึน้ 20.9% น าเข้าเพิ่มเพียง 19.5% ส านกังานศลุกรกรจีน (GAC) รายงานในวนันีว้่า ยอดส่งออกเดือนธ.ค.ของ
จีนพุ่งขึน้ 20.9% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอตวัลงจากเดือนพ.ย.ท่ีมีการขยายตวั 22% ขณะท่ียอดน าเขา้เดือนธ.ค.ปรบัตวัขึน้ 19.5% ซึ่งชะลอตวัลง
อย่างมากจากเดือนพ.ย.ท่ีพุ่งขึน้ 31.7% ทั้งนี ้จีนมียอดเกินดุลการคา้ในเดือนธ.ค.ทัง้สิน้ 9.446 หม่ืนลา้นดอลลาร ์เพิ่มขึน้จากระดบั 7.172 หม่ืนลา้น
ดอลลารใ์นเดือนพ.ย. นกัวิเคราะหใ์นโพลส ารวจของรอยเตอรค์าดการณ์ไวก้่อนหนา้นีว้่า ยอดส่งออกเดือนธ.ค.ของจีนจะเพิ่มขึน้ 20% , ยอดน าเขา้จะ
เพิ่มขึน้ 26.3% และยอดเกินดลุการคา้จะอยู่ท่ี 7.450 หม่ืนลา้นดอลลาร ์

                                                                                                                  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 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 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 

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

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.2%** 0.8% 

 20.30น. สหรฐั  ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.5%** 0.7% 

 20.30น. สหรฐั  จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห  ์   230K** 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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