
 

 

  11 January 2022 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัเคลื่อนไหวไซด์เวย์ขาขึน้ในกรอบ 1,799.50-1,810.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วานนีไ้ด้ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 5.08 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ในวนันีท้องค า
ได้รับปัจจยับวกจากสหรัฐพบผู้ติดเชือ้รายวนัอย่างน้อย 1.13 ล้านราย สงูที่สดุในโลก ซึ่งการแพร่ระบาดสายพนัธุ์โอมิครอนยงัไม่มีสญัญาณชะลอตวัลง นอกจากนีส้หรัฐยงั
พบยอดผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแตะระดบัสงูสดุเชน่กนั ซึง่เพิ่มขึน้ 2 เทา่ในรอบ 3 สปัดาห์ ขณะที่ด้านส านกังานศลุกากรเกาหลีใต้ (KCS) เผยยอดสง่ออกของเกาหลี
ใต้พุง่ขึน้ 24.4% แตะที่ 1.39 หม่ืนล้านดอลลาร์ในชว่ง 10 วนัแรกของเดือนม.ค. เน่ืองด้วยอปุสงค์โลกฟืน้ตวัจากการระบาดของโควิด-19 อยา่งต่อเน่ือง การสง่ออกสินค้าสูจ่ีน
ซึง่เป็นหุ้นสว่นการค้ารายใหญ่ที่สดุของเกาหลีใต้ ขยายตวั 22.6% ส าหรับชว่ง 10 เดือนแรกของเดือนม.ค. ประเด็นที่กลา่วมานีอ้าจเป็นปัจจยัมากดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับ
คืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ มีการเปิดเผยดชันีความเชื่อมัน่ของธุรกิจขนาดยอ่มเดือนธ.ค.จากสหพนัธ์ธุรกิจอิสระแหง่ชาติสหรัฐ (NFIB) และค าแถลงการณ์
ของนายพาวเวลล์ในกระบวนการพิจารณาแต่งตัง้นายพาวเวลล์เป็นประธานเฟดสมยัที่ 2 ทัง้นีเ้น้นเก็งก าไรในกรอบจากการแกวง่ตวั ระหวา่งวนัหากราคาทองค าไม่ทะลแุนว
ต้าน 1,813-1,817 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้อาจจะเห็นการออ่นตวัลงทดสอบแนวรับบริเวณ 1,789-1,776 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
11-01-2022 16:27 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,801.00 1,810.01 9.01 0.50 

Spot Silver ($) 22.44 22.63 0.19 0.85 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,720 28,700 -20 -0.07 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,700 28,700 0 0.00 

Gold Online Futures (GOH22) 1,800.40 1,812.10 11.70 0.65 

Silver Futures (SVFH22)  22.59 22.80 0.21 0.93 

ดชันดีอลลาร ์ 95.95 95.80 -0.15 -0.15 

 
ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 
 

 

 

 

        1,789   1,776  1,764 

        1,817   1,834  1,849 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  หากราคาทองค ายงัสามารถไมส่ามารถยืนเหนือโซน 1,813-
1,817 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ได้ อาจท าให้เกิดการออ่นตวัลงของราคาแตห่ากสามารถยนื
เหนือโซนแนวรับ 1,782-1,789 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ดังกล่าวได้ก็จะเห็นการดีดตัว
ขึน้ โดยยงัมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวต้านอีกครัง้ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,813-1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด  1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไมห่ลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,789-1,776 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือตอ่เพื่อรอดแูนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,817 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าลงทนุในกรอบราคา โดยเปิดสถานะขายเม่ือราคาทองค าปรับตวั
ขึน้ไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,813-1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแข็งแกร่ง ตัด
ขาดทนุหากราคาผ่านแนวต้านบริเวณ 1,817 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแบ่งเข้าซือ้คืน
เพ่ือท าก าไรหากราคาทองค าไมห่ลดุแนวรับบริเวณ 1,789-1,776 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 



 

 

 (+) สหรัฐตดิโควดิรายใหม่วันเดียวอย่างน้อย 1.1 ล้านราย ท าลายสถติโิลก ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐพบผู้ติดเชือ้รายใหม่อย่างน้อย 1.13 
ล้านรายในวนัจันทร์ (10 ม.ค.) ซึง่เป็นยอดผู้ติดเชือ้รายวนัสูงท่ีสุดในโลก ขณะท่ีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนยังไม่มีสัญญาณ
ชะลอตัวลง รายงานระบุว่า ยอดผู้ ติดเชือ้รายใหม่โดยเฉล่ียในรอบ 7 วันท่ีผ่านมาเพิ่มขึน้ 3 เท่าในรอบ 2 สัปดาห์ สู่ระดับกว่า 700,000 รายต่อวัน 
นอกจากนี ้สหรัฐยงัพบยอดผู้ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแตะระดบัสงูสุดเป็นประวตักิารณ์เช่นกนั ซึง่เพิ่มขึน้ 2 เทา่ในรอบ 3 สปัดาห์ สหรัฐพบผู้ติดเชือ้
โควิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า 135,500 ราย ซึ่งท าลายสถิติท่ีของเดือนม.ค.ปีก่อนหน้าท่ี 132,051 ราย แม้ว่าไวรัสโอมิครอนอาจมีความ
รุนแรงน้อยกวา่ แต่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขกล่าวเตือนว่า ยอดผู้ติดเชือ้อาจท าให้ระบบโรงพยาบาลเกิดความตงึเครียด ซึง่บางแห่งได้ระงบัการรักษาแบบไม่
เร่งดว่น เน่ืองจากหลายโรงพยาบาลก าลงัรับมือกบัยอดผู้ตดิเชือ้ท่ีเพิ่มขึน้และการขาดแคลนบคุลากร 

 (+) จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองอันยางหลังพบโอมิครอนระบาด หวั่นลุกลามเมืองอ่ืน ทางการจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองอนัยาง ซึง่เกิดขึน้เพียงวนั
เดียวหลงัมีรายงานพบผู้ตดิเชือ้ไวรัสโควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิครอนในมณฑลเหอหนาน โดยการด าเนินการดงักล่าวถือเป็นครัง้ที่สองในรอบหลายเดือนท่ีจีน
ตดัสินใจล็อกดาวน์เมืองส าคญั และยงัสะท้อนให้เหน็วา่จีนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะขจดัโควดิ-19 ภายใต้มาตรการ Zero-COVID ส านกัข่าวบลูมเบร์ิกรายงานว่า 
รัฐบาลของเมืองอนัยางซึง่มีพลเมืองประมาณ 5 ล้านคน ได้สัง่ห้ามประชาชนไม่ให้ออกจากบ้าน และห้ามใช้รถยนต์ทกุประเภท หลงัมีรายงานพบผู้ตดิเชือ้
ไวรัสโอมิครอนจ านวน 2 รายเม่ือวนัจันทร์ นอกจากนี ้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของเมืองอนัยางได้รายงานพบผู้ติดเชือ้โควิด -19 เพิ่มอีก 58 รายในวนันี ้
แตย่งัไม่ได้ยืนยนัวา่การตดิเชือ้ในวนันีมี้สาเหตมุาจากไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอนหรือไม่ 

 (+) ไฟเซอร์ชีว้ัคซีน 2 เข็มเอาโอมิครอนไม่อยู่ ย า้ต้องฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิ นายอัลเบิร์ต บูร์ลา ซีอีโอของบริษัทไฟเซอร์ ให้สัมภาษณ์กับทาง
สถานีโทรทศัน์ซีเอ็นบีซีในงานประชมุสขุภาพของเจพีมอร์แกนเม่ือวานนี ้(10 ม.ค.) วา่ วคัซีนไฟเซอร์ 2 เข็มอาจป้องกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุ์โอมิค
รอนได้ไม่ดี ตลอดจนประสิทธิภาพป้องกนัการป่วยจนเข้าโรงพยาบาลก็ลดลงด้วย นอกจากนี ้นายบูร์ลายงัเน้นย า้ถึงความส าคญัของการฉีดวคัซีนเข็ม 3 
เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกนัของประชาชนต่อสายพนัธุ์โอมิครอนอีกด้วย อนึ่ง ข้อมลูในโลกจริงของส านกังานความมัน่คงด้านสุขภาพขององักฤษ (HSA) พบว่า 
วคัซีน 2 เข็มมีประสิทธิภาพป้องกนัการป่วยจนเข้าโรงพยาบาลได้ 52% หลงัฉีดเข็มที่ 2 ไปแล้ว 25 สปัดาห์ 

 (+) ตลาดคริปโทระส ่า เม็ดเงินไหลออกสูงเป็นประวัติการณ์ หลังเฟดส่งสัญญาณเร่งขึน้ดบ. รายงานจาก CoinShares ซึ่งเป็นบริษัทจัดการ
สินทรัพย์ดิจิทลัระบุว่า มีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดผลิตภัณฑ์การลงทนุและกองทนุสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีจ านวนมากเป็นประวตัิการณ์ถึง 207 ล้าน
ดอลลาร์ในสัปดาห์ท่ีแล้ว ซึ่งเป็นการไหลออกติดต่อกันยาวนานถึง 4 สัปดาห์นับตัง้แต่กลางเดือนธ.ค. 2564 คิดเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 465 ล้านดอลลาร์ 
รายงานระบุว่า เม็ดเงินท่ีไหลออกจากสกุลเงินบิตคอยน์ซึง่เป็นสกลุเงินคริปโทท่ีมีมลูคา่ตลาดสงูสุดในโลก มีจ านวนมากถึง 107 ล้านดอลลาร์ในสปัดาห์ท่ี
สิน้สุดวนัท่ี 7 ม.ค. ทัง้นี ้การใช้นโยบายคุมเข้มทางการเงินของเฟดถือเป็นปัจจัยลบต่อบรรดาสินทรัพย์เส่ียงซึ่งรวมถึงสกุลเงินคริปโท เน่ืองจากการใช้
นโยบายดงักล่าวจะส่งผลให้สภาพคล่องอยู่ในภาวะที่ตงึตวัมากขึน้และท าให้ตลาดมีความผนัผวนมากขึน้ด้วย 

 (-) เจพีมอร์แกนม่ันใจศก.สหรัฐแข็งแกร่ง คาดเฟดขึน้ดอกเบีย้มากกว่า 4 ครัง้ปีนี ้นายเจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของเจพีมอร์แกน เชส 
ได้แสดงความเช่ือมัน่วา่เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตวัได้ดีท่ีสุดในรอบหลายสิบปี และคาดวา่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะปรับขึน้อตัราดอกเบี ย้มากกว่า 
4 ครัง้ในปีนี ้ทัง้นี ้นายไดมอนกล่าวว่า การท่ีเขามีความเช่ือมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐนัน้ มีสาเหตุมาจากงบดุลบัญชีท่ีแข็งแกร่ง ของผู้บริโภคชาว
อเมริกนั โดยเจพีมอร์แกนถือเป็นธนาคารรายใหญ่สุดของสหรัฐและมีความสมัพนัธ์กบัภาคครัวเรือนของสหรัฐมากถึง 50% นายไดมอนด์คาดวา่ เศรษฐกิจ
สหรัฐจะยงัคงขยายตวัแม้ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่าท่ีนักลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยก่อนหน้านีน้กัเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แ มน แซคส์
คาดวา่เฟดอาจจะปรับขึน้ดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้ซึง่นายไดมอนกล่าวในเร่ืองนีว้า่ เขาจะแปลกใจหากเฟดไม่ปรับขึน้ดอกเบีย้มากกวา่ 4 ครัง้ 

 (-) "ทรูโด" เผยแคนาดามีวัคซีนป้องกันโควิดเพียงพอส าหรับฉีดเข็ม 4 นายจสัติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดาเปิดเผยในวนัจนัทร์ (10 ม.ค.) 
วา่ รัฐบาลได้จดัหาวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เพียงพอส าหรับชาวแคนาดาท่ีมีสิทธ์ิได้รับวคัซีนเข็มกระตุ้นและเข็มท่ี 4 ส านกัข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นาย
ทรูโดแสดงความเหน็ดงักล่าวในระหวา่งการหารือทางโทรศพัท์กบันายกรัฐมนตรีของแตล่ะรัฐและดนิแดน ขณะท่ีแคนาดาก าลงัรับมือกบัยอดผู้ติดเ ชือ้และ
อตัราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอน ทัง้นี ้ข้อมลูทางการระบวุา่ เม่ือนบัถงึวนัท่ี 
18 ธ.ค. ชาวแคนาดาอาย ุ12 ปีขึน้ไปฉีดวคัซีนครบโดสแล้ว 87.3% ขณะที่เดก็อาย ุ5 ถงึ 12 ฉีดวคัซีนครบโดสแล้วเพียง 1.3% 

 
 
 

 
 

ท่ีมา : อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, Thestandard และ Efinancethai  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

1.4%** 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 

 
 

 

 


