
 

 

  10 January 2022 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวันแกว่งตวัในกรอบแคบ 1,778.50-1,797.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วันศกุร์ที่ผ่านมาราคาทองค าได้ปรับตัวเพิ่มขึน้ 5.22 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
หลงัจากสหรัฐเปิดเผยตวัเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมต ่ากวา่คาดการณ์ ท าให้ดชันีดอลลาร์ขยบัออ่นคา่ลงและเป็นปัจจยัที่ชว่ยหนนุราคาทองค า ในวนันีท้องค าได้รับ
ปัจจยักดดนัจากตลาดหุ้นจีน ดชันีเซ่ียงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 13.98 จดุ หรือ +0.39% รวมทัง้ความหวงัที่วา่รัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟืน้ฟสูภาพคลอ่ง 
ขณะที่ด้านอินเดียพบผู้ติดโควิดเพ่ิมสงูเป็นประวตัิการณ์ 159,632 ราย โดยเพ่ิมขึน้กวา่ 5 เทา่จากวนัที่ 1 ม.ค. โดยสว่นใหญ่เป็นสายพนัธุ์โอมิครอน ประกอบกับนายคาร์ลอส 
คาซาโนวา นักเศรษฐศาสตร์ UBP สวิตเซอร์แลนด์กลา่ว ประเทศในทวีปเอเชียจะเผชิญกบัความเสี่ยง 3 ประการในปี 2565 "การระบาดโอมิครอน, เศรษฐกิจจีนชะลอตวัลงสู่
ระดับ 5% และการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกว่าคาดจากเฟด" ประเด็นที่กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจัยที่มาช่วยพยุงราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นักลงทุนติดตามตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิดเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย. ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรในกรอบจากการแกว่งตวั หากราคายังไม่ผ่านโซน 1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
แนะน าเปิดสถานะขายในบริเวณดงักลา่ว (ตดัขาดทนุหากราคาผ่าน 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์) เข้าซือ้คืนเพ่ือท าก าไรหากไมห่ลดุแนวรับ 1,778-1,776 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
10-01-2022 16:58 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,795.92 1,796.60 0.68 0.04 

Spot Silver ($) 22.34 22.38 0.04 0.18 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,630 28,710 80 0.28 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,640 28,700 60 0.21 

Gold Online Futures (GOH22) 1,796.20 1,801.00 4.80 0.27 

Silver Futures (SVFH22)  22.38 22.59 0.21 0.94 

ดชันดีอลลาร ์ 95.79 95.88 0.09 0.09 

 
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:  หากราคายังไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 
1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเห็นการย่อตัวของราคาลงเพื่อสร้างฐาน
ราคา ซึ่งหากราคาพยายามทรงตวั หรือ หากราคายืนเหนือโซนแนวรับ 1,778-
1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อาจท าให้เห็นการดีดตวัขึน้เพื่อพยายามทดสอบแนว
ต้านอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,764 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,778-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อ
รอดแูนวรับถดัไป  แตห่ากราคาผา่น 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New ดูบริเวณ 1,800-1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถผ่านได้
แนะน าเปิดสถานะขายท าก าไรระยะสัน้ เพื่อรอเข้าซือ้ท าก าไรเมื่อราคาอ่อนลง
หรือไม่หลดุบริเวณแนวรับ 1,778-1,776 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แตห่ากราคาผา่นแนว
ต้านแรกได้ให้รอดบูริเวณแนวต้านถดัไปท่ี 1,821 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) อินเดียพบติดโควิดพุ่ง 5 เท่าหลังปีใหม่ ขณะโอมิครอนระบาด 27 รัฐ อินเดียรายงานพบผู้ติดเชือ้โควิด-19 เพิ่มอีก 159,632 รายเม่ือวานนี ้(9 
ม.ค.) โดยเพิ่มขึน้กว่า 5 เท่าจากเม่ือวนัท่ี 1 ม.ค. ซึง่ขณะนัน้มียอดผู้ติดเชือ้เพียง 27,553 ราย ไวรัสโควิด-19 ยงัคงแพร่กระจายสงูเป็นประวตักิารณ์ โดยผู้
ติดเชือ้ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นสายพนัธุ์โอมิครอนท่ีสามารถแพร่เชือ้ได้สูง ซึง่ปัจจุบนัพบใน 27 รัฐของประเทศ อย่างไรก็ดี จ านวนผู้ติดเชือ้รายวนัยังไม่สูงเท่า
ยอดท่ีพบระหว่างการระบาดในระลอกท่ี 2 เม่ือปีท่ีแล้ว ซึง่สถานการณ์รุนแรงมากจนมีผู้ เสียชีวติหลายพนัคนตอ่วนั ตัง้แต่วนัท่ี 3 ม.ค. เป็นต้นมา จ านวนผู้
ติดเชือ้รายวนัของอินเดียเพิ่มขึน้กว่า 4 เท่าตวั ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีท าให้ผู้ เช่ียวชาญต่างเป็นกังวลว่าปริมาณผู้ ป่วยจะล้นโรงพยาบาลในประเทศอีกครัง้ 
เพราะบรรดาโรงพยาบาลทัว่อินเดียเคยต้องดิน้รนจดัหาออกซเิจนเพ่ือรักษาชีวติผู้ ป่วย กระทรวงสาธารณสุขอินเดียรายงานวานนีว้่า ผู้ ป่วยท่ียงั รักษาตวัอยู่
ในปัจจุบนั คิดเป็น 1.66% ของยอดผู้ติดเชือ้ทัง้หมด ขณะท่ีอตัราการหายป่วยของประเทศอยู่ท่ี 96.98% ส่วนอตัราการติดเชือ้รายวันอยู่ท่ี 10.21% และ
รายสปัดาห์อยู่ท่ี 6.77% 

 (+) สายการบินเวอร์จินออสเตรเลียเตรียมปรับลดเที่ยวบิน 25% หลังผู้ตดิโควดิพุ่ง สายการบินเวอร์จินออสเตรเลียซึง่เป็นคู่แข่งกบัสายการบินแค
วนตสั แอร์เวย์เปิดเผยว่า อาจต้องปรับลดความถ่ีของบางเที่ยวบิน และระงบัการบนิ 10 เส้นทางเป็นการชัว่คราว ในวนันี ้ออสเตรเลียรายงานจ านวนผู้ติด
เชือ้โควิด-19 รวมเกินกว่า 1 ล้านราย โดยกว่าคร่ึงตรวจพบในช่วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา เน่ืองจากไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศ 
ส่งผลให้จ านวนผู้ เข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้และเกิดแรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทาน เจน เฮอร์ลิชกา ซีอีโอของสายการบินเวอร์จินออสเตรเลีย
เปิดเผยว่า จ านวนผู้ติดเชือ้โควิด-19 ท่ีเพิ่มสูงขึน้ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของลูกค้า โดยเธอกล่าวว่า "เวอร์จินออสเตรเลียจะยงัคงให้ความส าคญักบั
การขยายเส้นทางบนิและการเข้าถงึผู้บริโภค และจะกลบัมาให้บริการให้เร็วท่ีสดุเม่ือความต้องการการเดนิทางเพิ่มขึน้" 

 (+) ผู้เช่ียวชาญเตือนเงินเฟ้อสูงขึน้อาจท าให้ BTC ร่วงไปถึง $30,000 / ดัชนี Crypto Fear แตะระดับต ่าสุดในรอบ 5 เดือน Bitcoin (BTC) อาจ
ร่วงลงเหลือ 30,000 ดอลลาร์ หากข้อมลูเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ท่ีก าลงัจะเปิดเผยในวนัพุธนีสู้งกวา่ระดบัท่ีคาดการณ์ไว้ กล่าวโดย นาย Alex Krüger ผู้ก่อตัง้
บริษัทจดัการสินทรัพย์ Aike Capital ส่วนดชันี Crypto Fear & Greed (CFGI) เคร่ืองมือดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์อารมณ์และความเช่ือมั่น
จากแหล่งตา่ง ๆ ยงัแสดงให้เห็นวา่ความเช่ือมัน่อยู่ในระดบัท่ีกลวัสดุขีด (extreme fear) ท่ีระดบั 10 ครัง้ล่าสุดท่ี CFGI ต ่าขนาดนีค้ือเม่ือ 171 วนัท่ีผ่านมา
ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2021 มลูค่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีหายไปกว่านับพนัล้านดอลลาห์ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา และบิทคอยน์ (BTC) สกุลเงินดิจิทลัชัน้น า
ร่วงลงเกือบ 10% ในช่วงเจ็ดวนัท่ีผ่านมา และราคาต ่ากว่าจุดสูงสุดตลอดกาลมากถึงถึง 39% โดยในวนัเสาร์ท่ีผ่านมา ราคาได้แตะจุดต ่าสุดนบัตัง้แต่สิน้
เดือนกนัยายน 2020 ท่ี 40,517 ดอลลาห์ตอ่เหรียญเลยทีเดียว 

 (-) "โกลด์แมนแซคส์" คาดเฟดปรับดอกเบีย้ขึน้ 4 ครัง้ปีนี-้เร่ิมปรับลดงบดุลเดือนก.ค. โกลด์แมน แซคส์ วาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผย
การคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึน้ดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้และจะเร่ิมการปรับลดขนาดงบดลุบญัชีในช่วงเดือนก.ค.หรือเร็วกวา่นัน้ นาย
แจน ฮตัซีอสุ หวัหน้านกัเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ให้ความเห็นวา่ ตลาดแรงงานของสหรัฐท่ีตงึตวัอย่างรวดเร็ว ประกอบกบัการส่งสญัญาณปรับ
ขึน้ดอกเบีย้จากรายงานการประชุมเฟดเม่ือวนัท่ี 14-15 ธ.ค. บง่ชีว้า่ เฟดอาจมีการปรับแนวทางด าเนินนโยบายเพ่ือให้กลบัสู่ภาวะปกตเิร็วกว่าก าหนด "เรา
ปรับคาดการณ์การลดขนาดงบดุลบญัชีของเฟด จากเดิมเดือนธ.ค. 2565 มาเป็นเดือนก.ค. และเป็นไปได้ว่าอาจเกิดขึน้เร็วกว่านัน้ " นายฮตัซีอุสกล่าว 
พร้อมระบุว่า "ด้วยอตัราเงินเฟ้อท่ีน่าจะยงัอยู่สงูกวา่ระดบัเป้าหมายในขณะนัน้ เราจงึคดิว่าเฟดไม่น่าจะเลือกปรับลดงบดลุบญัชีแทนการปรับขึน้ดอกเบีย้
อีกตอ่ไป โดยคาดวา่เฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ในเดือนมี.ค., มิ.ย. และก.ย. และจะมีการปรับขึน้ดอกเบีย้ในเดือนธ.ค.ด้วย" 

 (-) อิสราเอลฉีดวัคซีนโควิดโดส 4 ให้ประชาชนแล้ว 2.5 แสนคน นายนาฟตาลี เบนเน็ตต์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประกาศว่าชาวอิสราเอลราว 
250,000 คน ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสท่ี 4 แล้ว หลังจากเร่ิมด าเนินการฉีดวัคซีนโดสดังกล่าวให้กลุ่มผู้ สูงอายุและบุคลากรการแพทย์เม่ือ
สปัดาห์ก่อน "เกือบ 1 ใน 4 ของประชาชนหนึ่งล้านคนได้รับวคัซีนโดสท่ี 4 แล้ว ซึง่นบัเป็นการรับมืออนัดีเย่ียมท่ีจะช่วยป้องกนัอาการเจ็บป่วยและความ
ทกุข์ทรมานท่ีรุนแรง" นายเบนเน็ตต์แถลงผ่านโทรทศัน์ในช่วงเร่ิมต้นการประชมุคณะรัฐมนตรีประจ าสปัดาห์ ส านกัข่าวซินหวัรายงานวา่ เม่ือวนัอาทิตย์ (9 
ม.ค.) อิสราเอลยงัรับมอบยารักษาโควดิ-19 ของเมอร์ค (Merck) จ านวน 5,000 โดส ซึง่จะน าไปใช้รักษาผู้ติดเชือ้สายพนัธุ์ โอมิครอนในโรงพยาบาลต่าง ๆ 
โดยก่อนหน้านีอ้ิสราเอลได้รับยารักษาโรคโควดิชดุแรกของไฟเซอร์ เม่ือวนัท่ี 6 ม.ค. ทัง้นี ้กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลรายงานการตรวจพบผู้ตดิเชือ้จาก
การระบาดของสายพนัธุ์โอมิครอนเพิ่มขึน้ โดยอิสราเอล ซึง่มีประชากร 9.45 ล้านคน ตรวจพบผู้ตดิเชือ้เพิ่ม 17,517 รายเม่ือวนัอาทติย์ 

 
 
 

 
 

ที่มา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard, Efinancethai, CryptoSiam และ SiamBlockchain 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกาศตวัเลขส าคญัทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขครัง้ก่อน 

วนัจนัทร์ท่ี 10 ม.ค. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเช่ือมัน่นกัลงทนุจาก Sentix   14.9** 13.5 

 22.00น. สหรัฐฯ สตอ็กสินค้าคงคลงัภาคค้าส่ง   1.2% 1.2% 

วนัองัคารท่ี 11 ม.ค. 18.00น. สหรัฐฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.6 98.4 

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.2 48.4 

วนัพธุท่ี 12 ม.ค. 17.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.6% 1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    - -2.1M 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์   213K 207K 

วนัศกุร์ท่ี 14 ม.ค. 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.   0.2% 0.3% 

 20.30น. สหรัฐฯ ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.   0.0% 0.3% 

 21.15น. สหรัฐฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.15น. สหรัฐฯ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเดือนธ.ค.   77.1% 76.8% 

 22.00น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กสินค้าคงคลงัภาคธุรกิจเดือน   1.2% 1.2% 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคจาก UoM   70.0 70.6 

 22.00น. สหรัฐฯ คาดการณ์อตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.8% 

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

*ที่มา : forexfactory.com ข้อมลูวนัที่ 07 มกราคม 2022 ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลงัได้ 

 
 

 

 

 


