
 

 

  07 January 2022 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ออกข้างในกรอบ 1,787.60-1,793.14 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ขณะที่วานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัลงมาอีก 19.00 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
จากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกวา่คาดการณ์ พร้อมสง่สญัญาณลดขนาดงบดลุ เป็นปัจจยัที่มากดดนัราคาทองค าตอ่เน่ือง ในวนันีร้าคาทองค า
มีปัจจัยกดดันจากบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เผยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ J&J โดสเดียวสามารถป้องกันการติดเชือ้แม้ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส 
(Breakthrough Infection) และป้องกนัการเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้นานถึง 6 เดือน ประกอบกบัตลาดหุ้นเอเชียสว่นใหญ่ปิดในแดนบวก เน่ืองจากนกัลงทนุช้อนซือ้หุ้นหลงั
ราคาร่วงลงอยา่งหนกัก่อนหน้านี ้อยา่งไรก็ตามด้านองักฤษได้ประสานงานกบัชาติพนัธมิตรตะวนัตกเพ่ือจะคว ่าบาตรภาคการเงินของรัสเซีย หากยงัดึงดนัที่จะรุกรานยเูครน 
ซึง่จะสร้างความเสียหายให้กบัรัสเซียอยา่งมหาศาล ประเด็นที่กลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่มาชว่ยพยงุราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ มี
การเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค., อตัราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชัว่โมง ทัง้นีข้ายท าก าไรระยะสัน้ตามกรอบราคา ระหวา่งวนัหากราคาทองค า
ไมผ่่านแนวต้าน 1,800-1,807 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อาจจะเห็นการออ่นตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,779-1,776 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
07-01-2022 16:35 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,790.70 1,790.50 -0.20 -0.01 

Spot Silver ($) 22.18 22.18 0.00 0.00 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,600 28,640 40 0.14 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,590 28,640 50 0.17 

Gold Online Futures (GOH22) 1,798.70 1,794.50 -4.20 -0.23 

Silver Futures (SVFH22)  22.32 22.34 0.02 0.09 

ดชันดีอลลาร ์ 96.24 96.12 -0.12 -0.12 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

        1,776   1,764  1,751 

        1,807   1,821  1,834 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,800-1,807 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาทดสอบแนวรับโซน 
1,779-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรับแรกได้ก็จะ
เห็นการอ่อนตัวลง โดยมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณ 1,764 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,779-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
Open New เน้นการเก็งก าไรระยะสัน้ แนะน ารอดบูริเวณ 1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ หากไม่ผ่านสามารถเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้ (ตดัขาดทนุสถานะขาย
หากราคาผ่าน 1,821 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้) ทยอยซือ้คืนเพื่อปิดสถานะขายเพื่อท า
ก าไรเม่ือราคาออ่นตวัลงบริเวณแนวรับ 1,779-1,776 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 (+) จนีพบผู้ติดโควิดรายใหม่ทั่วประเทศ แม้ผู้ติดเชือ้ในซอีานเร่ิมลดลง ส านกัข่าวบลมูเบร์ิกรายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน
ท่ีรุนแรงขึน้จากไวรัสโควิดสายพันธุ์ เดลตายังไม่ส่งสัญญาณบรรเทาลง โดยจ านวนผู้ ติดเชือ้เพิ่มขึน้ในท่ีอื่น ๆ ทั่วประเทศ และเซินเจิน้ซึ่งเป็น
ศนูย์กลางด้านเทคโนโลยีของจีนอยู่ในภาวะแจ้งเตือนระดับสงู แม้จ านวนผู้ติดเชือ้ในซีอานซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดล่าสดุนัน้ได้เ ร่ิมลดลง 
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจีน (NHC) เปิดเผยในวนันีว้่า มีรายงานผู้ติดเชือ้ใหม่ในประเทศ 116 รายเมื่อวนัพฤหสับดี (6 ม.ค.) โดยพบในเมืองซี
อานในมณฑลส่านซี 57 ราย และในมณฑลเหอหนาน 56 ราย รวมถงึพบผู้ติดเชือ้ไม่แสดงอาการ 3 รายในเซีย่งไฮ้ แถลงการณ์เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นระบุ
ว่า เซนิเจิน้ไม่สนบัสนนุให้ประชาชนออกนอกเมืองหลงัจากประกาศพบผู้ติดเชือ้ใหม่ 2 ราย ส่วนผู้ ท่ีจ าเป็นต้องออกจากเมือง จะต้องมีผลตรวจโควิด-
19 เป็นลบ โดยจะเร่ิมตัง้แต่วันเสาร์นีเ้ป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม แม้จ านวนผู้ ติดเชือ้จะยังคงเพิ่มขึน้ แต่จีนยังไม่มีรายงานการแพร่ระบา ด
ภายในประเทศของไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอมิครอน แม้สายพนัธุ์ดงักล่าวท าให้ผู้ติดเชือ้พุ่งขึน้ทัว่โลกก็ตาม 

 (+) อังกฤษขู่ผนึกก าลังพนัธมิตรคว ่าบาตรรัสเซีย หากยังดือ้รุกรานยูเครน รัสเซยีได้ตรึงก าลงัทหารกว่า 100,000 แสนนายบริเวณชายแดนท่ี
ติดกบัยเูครน โดยถงึแม้รัสเซยีจะอ้างว่าไม่มีแผนบกุรุกยเูครน แต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน เคยกล่าวก่อนหน้านีว้่า เขาต้องการค ามัน่สญัญาท่ี
ชดัเจนและมีข้อผกูพนัทางกฎหมายว่า ยเูครนจะต้องไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต 
และกองก าลังทหารของชาติพันธมิตรนาโตจะต้องไม่เคลื่อนอาวธุเข้าประจ าการในพืน้ท่ีชายแดนยเูครน แต่คณะบริหารของปธน.ไบเดนปฏิเสธข้อ
เรียกร้องนีม้าโดยตลอด "เราจะไม่ยอมรับต่อกรณีท่ีรัสเซยีพยายามโค่นล้มประเทศเพื่อนบ้านท่ีเป็นประชาธิปไตย" ลิซ ทรัสส์ รัฐมนตรีต่างประเทศของ
องักฤษกล่าวกบัรัฐสภา ทรัสส์กล่าวว่า หากรัสเซยียงัดือ้ดึงท่ีจะใช้กองทพัรุกรานยเูครนต่อไป ก็จงเตรียมรับผลของการกระท าครัง้นี ้ซึง่รวมถงึการคว ่า
บาตรจากนานาชาติท่ีจะสร้างผลเสียต่อผลประโยชน์และเศรษฐกิจของรัสเซยีอย่างร้ายแรง โดยมุ่งเป้าไปท่ีภาคการเงินและบคุคลของรัสเซยีด้วย 

 (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด $42,000 ครัง้แรกในรอบ 4 เดือน กังวลเฟดขึน้ดบ.กระทบตลาดคริปโทฯ ราคาบติคอยน์ร่วงหลดุจากระดบั 42,000 
ดอลลาร์เป็นครัง้แรกในรอบ 4 เดือนในช่วงบ่ายวันนี ้เน่ืองจากนักลงทุนกังวลว่าการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเร่งปรับขึน้อัตรา
ดอกเบีย้จะส่งผลให้ต้นทนุการกู้ยืมสงูขึน้และสร้างแรงกดดนัต่อตลาดสกลุเงินคริปโท ณ เวลา 13.37 น.ตามเวลาไทย ราคาบิตคอยน์ร่วงลง 1,480 
ดอลลาร์ หรือ -3.43% แตะท่ี 41,635 ดอลลาร์ หลงัจากท่ีดิ่งลงสู่ระดบั 41,008 ดอลลาร์ ซึง่ท าให้ราคาบิตคอยน์ทรุดตวัลงถึง 40% จากระดบัสงูสดุ
เป็นประวตัิการณ์ท่ี 69,000 ดอลลาร์ท่ีท าไว้เมื่อวนัท่ี 10 พ.ย.ท่ีผ่านมา นกัวิเคราะห์จากบริษัท Fundstrat กล่าวว่า "การท่ีเฟดส่งสญัญาณว่าจะลด
ขนาดของงบดลุในไตรมาสแรกของปีนี ้ได้ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในตลาดสกลุเงินคริปโท" 

 (-) วัคซีนโควิดของจอห์นสันฯป้องกันการติดเชือ้แบบทะลุภูมิได้นานถึง 6 เดือน บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เปิดเผยในวัน
พฤหสับดี (6 ม.ค.) ว่า ผลการศึกษาจากสถานการณ์จริง (Real-world Study) พบว่า วคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ของ J&J ซึ่งใช้เพียงโดสเดียวนัน้ 
สามารถป้องกันการติดเชือ้แบบ Breakthrough Infection และยังป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เป็นเวลานานถึง 6 เดือน ทัง้นี ้
Breakthrough Infection หมายถงึการติดเชือ้ แม้ได้รับการฉีดวคัซีนครบโดสแล้วก็ตาม J&J ระบวุ่า ประสิทธิภาพวคัซีนของบริษัทในการป้องกนัการ
ติดเชือ้จะเร่ิมลดลงก็ต่อเมื่อการฉีดวคัซนีผ่านพ้นไปแล้ว 4 เดือน เมื่อเทียบกบัวคัซีนสองโดสของบริษัทไฟเซอร์/ไบออนเทค และวคัซนีของโมเดอร์นา 
ซึง่ประสิทธิภาพในการป้องกนัลดลงหลงัจากฉีดผ่านพ้นไปเพียง 2 เดือนเท่านัน้ 

 (-) อนามัยโลกเผยโควิด-19 สายพันธ์ุ B.1.640 ยังไม่ใช่ภัยคุกคาม องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ 
B.1.640 ซึง่ WHO ก าลงัเฝ้าติดตามนัน้ ไม่ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในขณะนี ้และปัจจบุนัพบไม่ถงึ 1% ของตวัอย่างท่ีจดัล าดบัพนัธุกรรมในฝร่ังเศส 
ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า เชือ้ไวรัสฯ สายพนัธุ์ดงักล่าว มีอีกชื่อเรียกว่า "ไอเอชย"ู (IHU) เนื่องจากถกูพบครัง้แรกโดยคณะนกัวิชาการจากสถาบนั
การติดเชือ้เมดิเตอร์เรเนียนไอเอชย ู(IHU Mediterranee Infection) ในเมืองมาร์แซย์ของฝร่ังเศส ฟาน เคิร์คโฮฟ อธิบายว่าเนื่องจากเชือ้ไวรัสฯ สาย
พนัธุ์ B.1.640 มีการกลายพนัธุ์หลายจดุ องค์การฯ จงึจดัให้เป็นสายพนัธุ์ท่ีอยู่ภายใต้การเฝ้าติดตาม เพื่อเพิ่มความตระหนกัของสาธารณชน แคทเธอ
รีน โอไบรอนั ผู้อ านวยการแผนกภมูิคุ้มกนั วคัซีน และชีววิทยาขององค์การฯ กล่าวว่าเชือ้ไวรัสฯ สายพนัธุ์ B.1.640 ไม่ใช่สายพนัธุ์ท่ีมีความชกุมาก
ขึน้ แต่เป็นเพียงส่วนน้อยของสายพนัธุ์ท่ีแพร่ระบาดอยู่  

 
 
 

 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 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   207K** 198K 

 22.00น. สหรัฐฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   62.0** 69.1 

 22.00น. สหรัฐฯ ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.6%** 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 

 
 

 

 


