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ข่าวสารส าคญัเพ่ือประกอบการลงทนุ (เพ่ิมเติมช่วงบ่าย) 

ตารางท่ี 1 สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                             
17-01-2022 11:36 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,816.70 1,819.94 3.24 0.18 

Spot Silver ($) 22.94 23.01 0.07 0.31 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,770 28,760 -10 -0.03 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,750 28,760 10 0.03 

Gold Online Futures (GOH22) 1,825.10 1,822.10 -3.00 -0.16 

Silver Futures (SVFH22)  23.19 23.10 -0.09 -0.39 

ดชันดีอลลาร ์ 95.19 95.16 -0.03 -0.03 

         ท่ีมา : Aspen 

ปัจจยัทางเทคนิค 

 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  
ราคาทองค ายงัคงพยายามทรงตวัรักษาระดบัไว้ ระยะสัน้มีแนวโน้ม
ขึน้ทดสอบ 1,827-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถปรับ
ขึน้ได้จะเกิดแรงขายท าก าไรออกมา โดยแนวรับระยะสัน้จะอยู่ท่ี 
1,808-1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
 

กลยุทธ์การลงทุน:   
การเข้าซือ้อาจรอดูบริเวณ 1,808-1,802 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หาก
หลุดลงมาให้ชะลอการซือ้ หรือตัดขาดทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยง 
แบ่งขายท าก าไรหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,827-
1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ หากผ่านได้สามารถชะลอการขายท า
ก าไรไปท่ีแนวต้านถดัไป 
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สรุป หลงัเม่ือคืนนีร้าคาทองค าได้ปิดลดลงจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีดีดตวัขึน้และดชันีดอลลาร์แข็งคา่ขึน้ ในวนันีร้าคาทองค าช่วง
เช้าแกว่งตวัในกรอบ 1,812.80-1,820.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดนทองค าได้แรงหนุนจากมูดีส์้ อนาไลติกส์ กล่าวว่านโยบายรักษาจ านวนผู้ติดเชือ้โควิดให้เป็น
ศนูย์ (Zero-Covid) ของจีนท าให้ปัญหาห่วงโซ่อปุทานโลกถกูซ า้เติม ประกอบกบัสถานการณ์ความตงึเครียดต่อเน่ืองหลงัเกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุลงทะเลญ่ีปุ่ น
อีกลูกในเช้านี ้ซึง่เป็นการยิงทดสอบขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียงเป็นครัง้ที่ 4 โดยไม่สนค าวจิารณ์จากนานาชาติและการคว ่าบาตรของสหรัฐ อย่างไรก็ตามยงัคง
มีปัจจัยกดดันทองค ามาจาก จีนเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2564 ขยายตัว 8.1% แข็งแกร่งท่ีสุดในรอบ 10 ปี รวมไปถึงผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.ปรับตวัขึน้ 4.3% เม่ือเทียบรายปี เพิ่มขึน้จากเดือนพ.ย.ท่ีขยายตวั 3.8% และแข็งแกร่งกวา่ท่ีนกัวเิคราะห์ในโพลส ารวจของรอยเตอร์
คาดว่าจะปรับตวัขึน้ 3.6% วนันีไ้ม่มีเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐเน่ืองจากตลาดเงิน ตลาดทนุและตลาดทองค าสหรัฐจะปิดท าการในวนั Martin Luther King 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 
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 (+) แพทย์สหรัฐชี ้โอมิครอนท าบุคลากรโรงพยาบาลขาดแคลน ผู้ป่วยเส่ียงเสียชีวติเพิ่ม ดร.ซามีร์ คาดรี แพทย์ประจ าศนูย์คลินิกสขุภาพแหง่ชาติ
ของสหรัฐกล่าวว่า โควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนท าให้โรงพยาบาลกลายเป็นสถานท่ีอนัตราย เน่ืองจากท าให้มีผู้ ป่วยล้นจนเกิดวิกฤตขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ ดร.คาดรีเป็นหวัหน้านักวิจัยในงานวิจยัชิน้ส าคญัในช่วงแรก ๆ ของการระบาดท่ีพบว่า ผู้ ป่วยโควิดมีความเส่ียงจะเสียชีวิต เพิ่มขึน้เม่ือ
โรงพยาบาลมีผู้ ป่วยจ านวนมากจนท าให้เจ้าหน้าท่ีรับภาระหนกั โดย 1 ใน 4 ของการเสียชีวิตทัง้หมดอาจมีสาเหตมุาจากจ านวนผู้ ป่วยท่ีพุ่งขึน้ดงักล่าว  
"เม่ือถึงจุดหนึง่ ความแออดัจะกลายเป็นเร่ืองของปริมาณล้วน ๆ และเม่ือมีปริมาณผู้ ป่วยสูงมาก ความแออดัก็จะท าให้ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้ " นอกจากวิกฤต
บคุลากรทางการแพทย์ขาดแคลนแล้ว กลุ่มพยาบาลยงัชีใ้ห้เหน็วา่การมีผู้ ป่วยแออดัท าให้เกิดปัญหาอนัตรายอ่ืน ๆ ตามมาด้วย 

 (+) มูดีส์้คาดนโยบาย Zero-Covid ของจีนส่งผลกระทบซ า้เตมิปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก คาทรีน่า เอลล์ นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุสของมดูีส์้ อนา
ไลติกส์ แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาติดขดัในห่วงโซ่อุปทานท่ียงัคงมีอยู่นัน้ มีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีจีนใช้นโยบายรักษาจ านวนผู้ติดเชื ้อโควิดให้เป็น
ศนูย์หรือ Zero-Covid โดยปัจจุบนัปัญหาคอขวดฝ่ังอุปทานได้ด าเนินมายาวนานถึงหนึ่งปีแล้ว แต่ผู้ เช่ียวชาญคาดว่า ปัญหาดงักล่าวจะเร่ิมคล่ีคลายลง
ในช่วงต้นปีนี ้"การผลิตวสัดตุ่าง ๆ จะเร่ิมสร้างแรงกดดนัขาลงต่อราคาผู้ผลิตและราคาปัจจยัการผลิต แต่นโยบาย Zero-Covid ของจีนท่ีท าให้มีการปิด
ทา่เรือและโรงงานท่ีส าคญัอยู่บอ่ยครัง้ ก็จะยงัสร้างปัญหาตดิขดัในส่วนนีอ้ยู่"  

  (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกเช้านี ้แม้ถูกสหรัฐคว ่าบาตร-นานาชาติวจิารณ์ กองทพัเกาหลีใต้ยืนยนัว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุ 1 ลูกไปทาง
ฝ่ังตะวนัออกของทะเลญ่ีปุ่ นในช่วงเช้าวนันี ้ขณะที่หน่วยป้องกนัภยัชายฝ่ังของญ่ีปุ่ นคาดวา่อาจเป็นขีปนาวธุทิง้ตวั (Ballistic Missile) เกาหลีเหนือยงัคง
เดนิหน้าทดสอบอาวธุ ซึง่รวมถงึการทดสอบยิงขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) จ านวน 1 ลกูเม่ือวนัองัคารท่ีผ่านมา (11 ม.ค.) และยิง
ขีปนาวุธประเภทดังกล่าวจ านวน 2 ลูกก่อนหน้านัน้ ส่งผลให้คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว ่าบาตรเกาหลีเหนือเป็นครัง้แรก 
นอกจากนี ้นานาประเทศซึง่รวมถงึญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ยงัได้ออกมาวพิากษ์วิจารณ์การกระท าดงักล่าวของเกาหลีเหนือ 

 (+) "ไบเดน-คิชิดะ" จัดประชุมทางไกลวันศุกร์นี ้มุ่งกระชับสัมพันธ์-คานอ านาจจีน ท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แหง่สหรัฐจะ
จดัประชมุทางไกลร่วมกบันายกรัฐมนตรีฟมูิโอะ คชิิดะ แห่งญ่ีปุ่ น ในวนัศกุร์ท่ี 21 ม.ค.นี ้โดยผู้น าทัง้สองประเทศพยายามกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างกนั
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ท่ามกลางการแผ่อิทธิพลเพิ่มมากขึน้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของจีน "การประชุมทางไกลครัง้นีจ้ะเน้นย า้ถึงความเป็นพั นธมิตรอัน
แข็งแกร่งระหวา่งสหรัฐและญ่ีปุ่ น ซึง่ถือเป็นเสาหลกัของสนัติภาพ ความมัน่คง และเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกและทัว่โลก" นางเจน ซากี โฆษกท าเนียบ
ขาวระบุในแถลงการณ์ท่ีเผยแพร่ในวนัอาทติย์ (16 ม.ค.) ทัง้นี ้นางซากีกล่าวว่า ปธน.ไบเดนรอคอยท่ีจะท างานร่วมกบันายกฯคชิิดะ เพ่ือพฒันาวสิยัทศัน์
ร่วมกนัในการสร้างเสรีภาพและเปิดกว้างอินโดแปซิฟิก และเป็นพนัธมิตรด้านเทคโนโลยีใหม่ ซึง่รวมถึงการร่วมมื อผ่านกลุ่ม Quad ซึง่เป็นกลุ่มประเทศ
ประชาธิปไตยส าคญัแหง่อินโดแปซฟิิก อนัรวมถงึออสเตรเลียและอินเดีย 

 (+) จีนเผยเดือนธ.ค.ยอดค้าปลีกเพิ่มเพียง 1.7% ส านกังานสถิติแห่งชาติจีน(NBS) รายงานในวนันีว้่า ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.ของจีนขยบัขึน้ 1.7% 
เม่ือเทียบรายปี ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนพ.ย.ท่ีขยายตวัแข็งแกร่งถึง 3.9% และต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 3.7% ส่วนยอดค้าปลีกตลอดปี 
2564 ของจีนปรับตวัขึน้ 12.5% เม่ือเทียบรายปี 

 (-) จีนเผย GDP ปี 64 ขยายตัว 8.1% แข็งแกร่งสุดในรอบ 10 ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนีว้่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ปี 2564 ของจีนขยายตวั 8.1% ซึง่เป็นอตัราการขยายตวัท่ีแข็งแกร่งที่สดุในรอบ 10 ปี เน่ืองจากอุปสงค์ภายในประเทศฟืน้ตวัจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัง้นี ้ตัวเลข GDP ปี 2564 ของจีนขยายตัวรวดเร็วกว่าปี 2563 ท่ีมีการขยายตวัเพียง 2.2% ซึ่งบ่งชีว้่าผู้ บริโภคและ
ภาคเอกชนมีความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี ตวัเลข GDP ในไตรมาส 4/2564 ของจีนขยายตวัเพียง 4% เน่ืองจากแนวโน้มเศรษฐกิจ
ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีได้ถกูบดบงัด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 โดยเฉพาะสายพนัธุ์โอมิครอน  

 (-) จีนเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.พุ่ง 4.3% ส านักงานสถิติแห่งชาติจีน(NBS) รายงานในวนันีว้่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.
ปรับตวัขึน้ 4.3% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้จากเดือนพ.ย.ท่ีขยายตวั 3.8% และแข็งแกร่งกว่าท่ีนักวิเคราะห์ในโพลส ารวจของรอยเตอร์คาดว่าจะ
ปรับตวัขึน้ 3.6% ส่วนผลผลิตภาคอุตสาหกรรมตลอดปี 2564 ของจีนปรับตวัขึน้ 9.6% เม่ือเทียบรายปี โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นดชันีชีว้ดัทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัของจีน 

 

 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 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. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กเดือนมิ.ย. 99 . 5 99.6 

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

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

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

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

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

 21.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัรายสปัดาห ์  - -6.9M 

 23.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศไตรมาส 2/2021 8 . 0% 18.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย 27 . 8 30.7 

 19.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห ์ 350K  373K 

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

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

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

 20.30น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies -  - 

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

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

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

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

 21.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเช่ือมั่นผูบ้รโิภค จาก UoM 86 . 5 85.5 

 21.00น. สหรฐัฯ 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 ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 17 ม.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4   4.0%** 4.9% 

 09.00น. จีน ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   1.7%** 3.9% 

 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรัพย์ถาวรเดือน   4.9%** 5.2% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   4.3%** 3.8% 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารท่ี 18 ม.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มตอิตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 17.00น. ยโุรป ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   29.2 26.8 

 17.00น. เยอรมนี ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   32.1 29.9 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   25.0 31.9 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัจาก NAHB   84 84 

วนัพธุท่ี 19 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.2% 5.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ การอนญุาตก่อสร้างเดือนธ.ค.   1.71M 1.71M 

 20.30น. สหรัฐฯ ข้อมลูการเร่ิมสร้างบ้านเดือนธ.ค.   1.65M 1.68M 

วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.8% 0.8% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.0% 5.0% 

 20.30น. สหรัฐฯ ผลส ารวจแนวโน้มธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   19.9 15.4 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   221K 230K 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.   6.42M 6.46M 

 23.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    - -4.6M 

วนัศกุร์ท่ี 21 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   -0.6% 1.4% 

 22.00น. สหรัฐฯ ดชันีชีน้ าเศรษฐกิจ จาก Conference Board   0.8% 1.1% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ์     มาก         ปานกลาง    น้อย ประกาศแล้ว, ** เป็นตวัเลขจริงที่มีการประกาศออกมา 

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่14 มกราคม 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 
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