
 

 

  06 January 2021 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกวง่ตวัไซด์เวย์ขาลงในกรอบ 1,794.50-1,811.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัลงมาเล็กน้อย 4.30 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยอาจต้องปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาด รวมถึงการปรับลดการถือครองสินทรัพย์ (งบดลุ) เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ในวนันีมี้ปัจจยักดดนั
จากทางการจีนบงัคบัใช้มาตรการสกดัโควิด-19 ที่เข้มงวดในหลายเมืองตอนกลาง หลงัยอดผู้ติดเชือ้ในมณฑลเหอหนานปรับตวัขึน้ตอ่เน่ือง และก าลงัควบคมุการแพร่ระบาด
ก่อนที่โอลิมปิกฤดหูนาวและเทศกาลตรุษจีนจะเร่ิมขึน้ อีกทัง้ยอดผู้ติดเชือ้ในเมืองซีอานมีแนวโน้มลดลงตัง้แตข่ึน้ปีใหมเ่ป็นต้นมา ขณะที่ด้านตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดร่วง
ลง จากที่เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าคาด รวมถึงยอดผู้ ติดเชือ้โควิด-19 ออสเตรเลียท าสถิติสงูสดุเป็นประวัติการณ์ จากการแพร่ระบาดสายพันธุ์โอมิครอน 
ประเด็นที่กลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่มาชว่ยพยงุราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิดเผยจ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานครัง้แรก
รายสปัดาห์, ดชันีภาคบริการเดือนธ.ค.จากสถาบนัจดัการด้านอปุทานของสหรัฐ (ISM) และยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย. ทัง้นีแ้นะน าให้เปิดสถานะขายหากราคาไมผ่่าน
บริเวณแนวต้าน 1,805-1,813 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ (ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,831 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) เพ่ือรอเข้าซือ้คืนหากราคาไมห่ลดุแนวรับโซน 1,783 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
06-01-2022 17:20 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,809.70 1,794.16 -15.54 -0.86 

Spot Silver ($) 22.79 22.21 -0.58 -2.54 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,700 28,600 -100 -0.35 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,690 28,590 -100 -0.35 

Gold Online Futures (GOH22) 1,821.10 1,798.70 -22.40 -1.23 

Silver Futures (SVFH22)  23.21 22.32 -0.89 -3.83 

ดชันดีอลลาร ์ 96.19 96.24 0.05 0.05 
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ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

        1,783   1,767  1,751 

        1,813   1,831  1,844 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,805-1,813 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง ท าให้เห็นการอ่อนตวัลงเพื่อสร้างฐาน โดย
หากราคาทดสอบแนวรับบริเวณ 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหากราคาสามารถ
ยืนเหนือแนวรับได้ มีโอกาสปรับตวัขึน้อีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,805-1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,783 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดู
แนวรับถดัไป อย่างไรก็ตามหากราคาผา่น 1,831 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 

Open New แนะน าให้เปิดสถานะขายหากราคาไม่ผ่านบริเวณแนวต้าน 1,805-
1,813 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาผ่าน 1,831 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 
เพื่อรอเข้าซือ้คืนหากราคาไมห่ลดุแนวรับโซน 1,783 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) โควิดระลอก 3 ในอินเดียเร่ิมแล้ว ติดเชือ้เพิ่มเท่าตัวภายใน 4 วัน ทางการอินเดียรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร
นา อนัเป็นสาเหตขุองโรคโควิดระลอกท่ี 3 ในอินเดีย หลงัผู้ติดเชือ้รายใหม่เพิ่มสงูขึน้เป็นเท่าตวัภายใน 4 วนั โดยมีผู้ติดเชือ้รายใหม่ 27,553 ราย เมื่อ
วนัท่ี 1 มกราคมท่ีผ่านมา ก่อนท่ีจะเพิ่มสูงขึน้ถึง 58,097 รายวานนี ้และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชือ้โอ
ไมครอนและเชือ้เดลตาภายในประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้ ติดเชือ้สะสมในอินเดียสูงแตะ 35 ล้านราย มากท่ีสุดเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา 
เสียชีวิตแล้ว 4.8 แสนราย พลเมืองราว 611 ล้านราย หรือคิดเป็น 44.79% ของพลเมืองทัง้ประเทศเข้ารับวคัซีนครบโดสแล้ว ทางการเร่งเดินหน้าฉีด
วคัซนีให้กบัพลเมืองในประเทศ หลายเมืองยกระดบัมาตรการรับมือโควิดอีกครัง้ เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เบือ้งต้นผู้ ป่วยโควิดท่ี
ติดเชือ้โอไมครอนในอินเดียอยู่ท่ี 2,135 ราย แต่เน่ืองจากข้อจ ากดัในการตรวจหาจีโนมหรือกลุ่มยีนในเชือ้ไวรัส หลายฝ่ายเชื่อว่าตวัเลขผู้ติดเชือ้โอ
ไมครอนท่ีแท้จริงอาจสงูกว่าตวัเลขของทางการมาก  

 (+) ออสเตรเลียเจอติดโควิดท านิวไฮ หวั่นปัญหาขาดแรงงานกระทบธุรกิจ-ซพัพลายเชน ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า จ านวนผู้ติดเชือ้โค
วิด-19 รายวนัในออสเตรเลียพุ่งขึน้ท าสถิติสงูสดุเป็นประวตัิการณ์ในวนันี ้ซึง่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน และส่งผลให้มี
ผู้ ป่วยล้นโรงพยาบาล ขณะท่ีมาตรการกกัตัวท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน สร้างแรงกดดนัต่อซพัพลายเชนและธุรกิจต่าง ๆ ณ วนัพฤหสับดีท่ี 6 
ม.ค. ออสเตรเลียมีจ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 รายวนัรายใหม่แล้วอย่างน้อย 72,392 ราย ซึง่สงูเกินกว่าเมื่อวานนีท่ี้มีผู้ติดเชือ้ 64,774 ราย แม้ขณะนีจ้ะ
ยงัไม่ได้นบัรวมตวัเลขผู้ติดเชือ้รายใหม่จากพืน้ท่ีทางตะวนัตกของออสเตรเลียก็ตาม นายสก็อต มอร์ริสนั นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เผชิญแรงกดดนั
ในการรับมือกบัไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน เน่ืองจากเกิดปัญหาขาดแคลนชดุทดสอบแอนติเจนและประชาชนต้องต่อแถวรอตรวจท่ีศนูย์ตรวจโรคโควิด-
19 นานหลายชัว่โมง 

 (+) ตลาดหุ้นเอเชียร่วง หลังนักลงทุนกังวลเฟดเร่งขึน้อัตราดอกเบีย้ ตลาดหุ้นภมูิภาคเอเชียต่างพากนัปิดลบตามทิศทางดชันีดาวโจนส์ตลาด
หุ้นนิวยอร์กท่ีปิดร่วงลงเกือบ 400 จดุเมื่อวานนี ้(5 ม.ค.) หลงัธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบวุ่าอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 
รวมถึงจะเร่ิมปรับลดขนาดงบดลุบญัชี (Balance Sheet) ด้วยเช่นกัน โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 9.10 จดุ หรือ -0.25%, ตลาดหุ้น
โตเกียว นิกเกอิปิดร่วง 844.29 จุด หรือ -2.88% เป็นการปรับลดหนักท่ีสุดนับตัง้แต่วันท่ี 21 มิ.ย. 2564 และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดัชนีคอมโพสิต 
(KOSPI) ปิดลดลง 33.44 จดุ หรือ -1.13% มีเพียงตลาดหุ้นฮ่องกง ฮัง่เส็งเท่านัน้ท่ีปิดบวก 165.61 จดุ หรือ +0.72% จากแรงช้อนซือ้ 

 (+) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงหนัก วิตกเฟดส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่าคาด ตลาดหุ้นยโุรปเปิดตลาดปรับตวัลงในวนันี ้ตามทิศทางตลาดหุ้น
เอเชียและตลาดหุ้นนิวยอร์ก หลงัจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุเดือนธ.ค. ซึง่ระบวุ่า เฟดอาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็ว
กว่าท่ีคาดการณ์ไว้ เฟดเปิดเผยรายงานการประชมุประจ าเดือนธ.ค.ในวนัพธุ (5 ม.ค.) โดยระบวุ่า ตลาดแรงงานของสหรัฐอยู่ในภาวะตงึตวัอย่างมาก 
ซึง่ไม่เพียงแต่ท าให้เฟดต้องปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว้เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการปรับลดการถือครองสินทรัพย์ทัง้หมดด้วย โดยมี
เป้าหมายท่ีจะสกัดการพุ่งขึน้ของอัตราเงินเฟ้อ ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดท่ีระดับ 491.79 จุด ลดลง 2.56 หรือ -0.52% ดัชนี DAX ตลาดหุ้ น
เยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 16,076.16 จดุ ลดลง 195.59 จดุ หรือ -1.20% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 7,264.00 จดุ ลดลง 
112.37 จดุ หรือ -1.52% 

 (-) สหรัฐฉีดวัคซนีกันโควิดให้ปชช.แล้วกว่า 513.8 ล้านโดส ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐได้ท าการฉีดวคัซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 แล้วกว่า 513.8 ล้านโดส ณ เช้าวนัพุธ (5 ม.ค.) จากจ านวนวคัซีนทัง้หมดท่ีส่งมอบไป 618.1 ล้านโดส ตวัเลขดังกล่าวเพิ่มขึน้
จากจ านวน 512.7 ล้านโดสท่ี CDC เคยเปิดเผยไว้ในวนัท่ี 4 ม.ค. จากจ านวนวคัซนีทัง้หมดท่ีส่งมอบไป 614.4 ล้านโดส CDC เปิดเผยว่า มีประชาชน 
245.3 ล้านคนท่ีได้รับวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 โดส ขณะท่ีมี 206.8 ล้านคนได้รับวคัซีนครบโดสแล้วนบัถึงเวลา 06.00 น.ของวนั
พธุ (5 ม.ค.) ตามเวลาสหรัฐ ทัง้นี ้CDC นบัยอดรวมการฉีดวคัซีน โดยรวมถึงวคัซีนแบบ 2 โดสของโมเดอร์นา และของไฟเซอร์/ไบออนเทค รวมถึง
วคัซนีแบบโดสเดียวของจอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั (J&J)  

 
 
 
 

 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธรุกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ  ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 3 ม.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั สหรัฐฯ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

วนัองัคารท่ี 4 ม.ค. 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7** 61.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ต าแหน่งงานวา่งเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.56M** 11.03M 

วนัพธุท่ี 5 ม.ค. 15.55น. เยอรมนี ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   48.7** 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   53.1** 53.3 

 20.15น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานภาคเอกชน จาก ADP   807K** 534K 

 21.45น. สหรัฐฯ ดชันีผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ   57.6** 57.5 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -2.1M** -3.6M 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 ม.ค. 02.00น. สหรัฐฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)   - - 

 14.00น. เยอรมนี ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   3.7%** -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.8%** 5.4% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   199K 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   67.2 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.5% 1.0% 

วนัศกุร์ท่ี 7 ม.ค. 20.30น. สหรัฐฯ รายได้เฉล่ียตอ่ชัว่โมง   0.4% 0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   410K 210K 

 20.30น. สหรัฐฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   4.1% 4.2% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที ่30 ธันวาคม 2021 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 


