
 

 

  12 January 2022 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ในกรอบ 1,814.66-1,822.49 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่วานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัเพ่ิมขึน้มาถึง 19.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัดชันี
ดอลลาร์อ่อนค่าและอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลสหรัฐอาย ุ10 ปีร่วงลง ในวนันีร้าคาทองค าได้รับปัจจยับวกจากองค์การอนามยัโลก (WHO) เผยสายพนัธุ์โอมิครอนอาจท าให้
เสียชีวิตได้หากยงัไม่ได้ฉีดวคัซีน ในกลุ่มผู้สงูอาย ุและผู้มีโรคประจ าตวั ประกอบกบัอินเดียพบผู้ติดเชือ้โควิดรายวนั 194,720 ราย นบัว่ามีผู้ติดเชือ้รายวนัสงูเกิน 150,000 รายเป็น
วนัท่ี 4 ติดต่อกนั และสงูสดุในรอบกว่า 8 เดือน อย่างไรก็ตามด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดเช้าบวก หลงัจากที่นายเจอโรม พาวเวล ไม่ได้ส่งสญัญาณทิศทางอตัราดอกเบีย้แตกต่างไปจาก
เดิม พร้อมเช่ือมัน่ว่าแผนนโยบายคมุเข้มการเงินจะไม่กระทบเศรษฐกิจและการจ้างงาน อีกทัง้ส านกังานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เผยตวัเลขจ้างงานปี 2021 แตะ 27.27 ล้านต าแหน่ง 
เพ่ิมขึน้ 369,000 ต าแหน่งจากปีก่อน ขยายตวัมากที่สดุในรอบ 7 ปี ประเด็นท่ีกล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัทีก่ดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นกัลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจสหรัฐ 
จะเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI), ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค. และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจหรือ Beige Book ทัง้นีอ้าจรอเปิดสถานะซือ้เมื่อราคาอ่อนตวั
ลงมาใกล้ 1,810-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตดัขาดทนุหากหลดุ 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ทยอยปิดสถานะซือ้เพ่ือท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่าน 1,830-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
12-01-2022 16:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,820.74 1,815.55 -5.19 -0.29 

Spot Silver ($) 22.76 22.68 -0.08 -0.35 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,690 28,780 90 0.31 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,690 28,790 100 0.35 

Gold Online Futures (GOH22) 1,808.70 1,817.60 8.90 0.49 

Silver Futures (SVFH22)  22.80 22.88 0.08 0.35 

ดชันดีอลลาร ์ 95.60 95.57 -0.03 -0.03 

 

ปจัจยัทางเทคนคิ 

 

ท่ีมากราฟและข้อมูล : Aspen 

 

 

 

 

        1,810   1,797  1,782 

        1,834   1,849  1,863 

 

นกัวิเคราะห ์: วรตุ ร ุง่ข า    เลขทะเบียน : 040068 

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัพื้นฐานดา้นสญัญาซื้อขายลว่งหนา้   

นกัวิเคราะห์การลงทนุปัจจยัทางเทคนคิ 

ผ ูช่้วยนกัวิเคราะห ์: ชานน กงัวานเวชกลุ  

                            ปรยีาภรณ ์สวุรรณยคุบดิน 

 

 

แนวโน้ม Gold Spot:  ราคาทองค าพยายามทรงตวัเคลื่อนไหวในกรอบ หาก
ราคาสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรับ 1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีแนวโน้มขึน้
ทดสอบแนวต้าน 1,830-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ แต่ถ้าไม่สามารถผา่นแนวต้าน
ได้ จะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรับแรกจะอยู่ท่ี 1,810 และแนวรับส าคญัอยู่
บริเวณ 1,797 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตวัขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,830-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุด 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ให้ตัด
ขาดทนุสถานะซือ้เพื่อลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรก
บริเวณ 1,810-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลดุแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อ
รอดแูนวรับถดัไป แตห่ากราคาผา่น 1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New แนะน าเปิดสถานะซือ้ในบริเวณ 1,810-1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
(ลดพอร์ตการลงทุนหากราคาหลุด 1,797 ดอลลาร์ต่อออนซ์)และเมื่อราคา
ปรับตวัขึน้ทยอยปิดสถานะซือ้เพื่อท าก าไรหากราคาทองค าไม่ผ่าน 1,830-1,834 
ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  
 



 

 

 

 (+) สมาคมการค้าเยอรมนีเตือนไวรัสโอมิครอนอาจท าห่วงโซ่อุปทานสะดุดครัง้ใหญ่ บีจีเอ (BGA) ซึง่เป็นสมาคมการค้าของเยอรมนีออกมาเตือน
วา่ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะห่วงโซ่อุปทานชะงกังนัครัง้ใหญ่ เน่ืองจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชือ้ไวรัสโควิด -19 สายพนัธุ์โอมิครอน อย่างไรก็
ตาม BGA ระบุว่าความเส่ียงดงักล่าวจะไม่กินเวลายาวนาน อุตสาหกรรมในเยอรมนีได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนไมโครชิปและชิน้ส่วนอ่ืน ๆ นาย
เดร์ิก จนัดรูา ประธาน BGA กล่าววา่ "ซพัพลายเชนไม่ได้มีความเส่ียงถงึขัน้ล่มสลาย แตมี่ความเส่ียงท่ีจะเกิดภาวะชะงกังนัครัง้ใหญ่ ซึง่เป็นภาวะชัว่คราว" 

 (+) โกลด์แมนแซคส์หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจจีนเหลือ 4.3% หลังโอมิครอนระบาด  โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจ
จีนในปี 2565 ลงสู่ระดบั 4.3% จากเดมิท่ีระดบั 4.8% โดยระบวุ่ารัฐบาลจีนก าลงัเผชิญกบัความยากล าบากมากขึน้ในการควบคมุการแพร่ระบาดของสาย
พนัธุ์โอมิครอน ทีมนกัวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ซึ่งน าโดยนายหุย ชานกล่าวว่า ผลกระทบด้านลบจากสายพันธุ์โอมิครอนและการควบคุมการแพร่
ระบาดตามมาตรการ Zero-COVID ของจีนนัน้ จะสามารถรับรู้ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 แตห่ลงัจากนัน้ผ่านไป เศรษฐกิจจะเร่ิมดีขึน้ เม่ือพิจารณา
จากสมมตฐิานท่ีวา่ จีนสามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้ดีขึน้ หลงัจากผ่านพ้นช่วงฤดหูนาวและมีการฉีดวคัซีนเข็มบสูเตอร์เป็นวงกว้างมากขึน้ 

 (+) ออสเตรเลียเผย "โอมิครอน" กลายเป็นโควิดสายพันธ์ุหลักของประเทศแล้ว เคอรี เชนท์ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขออสเตรเลีย เปิดเผยว่า 
ขณะนีส้ายพันธุ์โอมิครอนได้กลายเป็นสายพนัธุ์หลกัของออสเตรเลียแล้ว โดยยอดผู้ติดเชือ้รายใหม่ยงัทะยานสูงขึน้เร่ือย ๆ แต่อตัราการเสียชีวิ ตและการ
เข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลนัน้ต ่ากว่าการติดเชือ้สายพนัธุ์อ่ืนอย่างมาก เชนท์กล่าวว่า ส าหรับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผู้ติดเชือ้โควิด-19 กว่า 90% เป็น
สายพนัธุ์โอมิครอน ส่วนอีกราว 10% ท่ีเหลือนัน้เป็นสายพนัธุ์เดลตา ส่วนผู้ ป่วยหนกัในห้องไอซียขูองโรงพยาบาลทัว่รัฐนัน้ มี 67% เป็นผู้ตดิเชือ้โอมิครอน 

 (+) ผู้น าเกาหลีเหนือส่ังเสริมก าลังทหารขณะเย่ียมชมการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก ส านกัข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานในวนันี ้(12 
ม.ค.) ว่า นายคิม จองอึน ผู้น าสูงสุดของเกาหลีเหนือได้สั่งการให้เสริมก าลังทหารทางยุทธศาสตร์ของประเทศ ขณะท่ีเขาสังเกตการณ์ การทดสอบยิง
ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) ซึ่งเป็นการเย่ียมชมการยิงขีปนาวุธอย่างเป็นทางการครัง้แรกในรอบเกือบ 2 ปี ทัง้นี ้เจ้าหน้าท่ีใน
เกาหลีใต้และญ่ีปุ่ นตรวจพบการยิงขีปนาวธุเม่ือวานนี ้(11 ม.ค.) ซึง่ท าให้ประชาคมโลกวิพากษ์วิจารณ์การกระท าขอ งเกาหลีเหนือ และนายอนัโตนิโอ กู
เตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ออกมาแสดงความวิตกกงัวล ด้านสหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยัว่ยุและหนัมาหารือเก่ียวกับ
โครงการนิวเคลียร์ หลงัจากเกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวธุครัง้ท่ี 2 ภายในเวลาไม่ถงึสปัดาห์ นายเน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า 
แม้วา่เกาหลีเหนือจะไม่ตอบรับการร้องขอการเจรจาของสหรัฐในขณะนี ้แต่เรายงัคงเช่ือมัน่ในการเจรจา เรายงัคงเช่ือวา่การทตูเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับ
อนาคต และเราจะเตรียมพร้อม หากเกาหลีเหนือแสดงความเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมในการทตูดงักล่าว" 

 (-) ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก นักลงทุนรอดูข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรปเปิดในแดนบวก โดยนักลงทนุก าลงัรอดูข้อมูลอตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. 
ของสหรัฐซึง่จะมีการรายงานคืนนีเ้วลา 20.30 น. ตามเวลาไทย เพ่ือประเมินทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐและความเคล่ือนไหวของธนาคารกล างสหรัฐ (เฟด) 
ดชันี STOXX 600 เปิดตลาดท่ีระดบั 485.15 จุด เพิ่มขึน้ 2.07 จุด หรือ +0.43% ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดตลาดวนันีท่ี้ 16,054.93 จุด เพิ่มขึน้ 
113.12 จดุ หรือ +0.71% และดชันี CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสเปิดตลาดวนันีท่ี้ 7,235.47 จดุ เพิ่มขึน้ 52.09 จดุ หรือ +0.73% 

 (-) ตลาดหุ้นเอเชียต่างปิดบวก หลัง "พาวเวล" ปธ.เฟด ยังให้ทศิทางนโยบายการเงนิตามแผนเดิม  ตลาดหุ้นภมูิภาคเอเชียตา่งพากบัปรับบวกขึน้ 
หลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไม้ได้ส่งสญัญาณจะเปล่ียนนโยบายการเงินหรือทิศทางอตัราดอกเบีย้แต่อย่างใด โดยตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพ
สิตปิดบวก 29.99 จุด หรือ +0.84% คาดจีนผ่อนคลายการเงินหลังเงินเฟ้อชะลอตวั , ตลาดหุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งปิดพุ่ง 663.11 จุด หรือ +2.79%, ตลาดหุ้น
โตเกียว นิกเกอิปิดพุ่ง 543.18 จดุ หรือ +1.92% นลท.ช้อนซือ้หลงัหุ้นร่วง 3 วนัตดิ และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ดชันีคอมโพสิตปิดเพิ่มขึน้ 45.1 จดุ หรือ 1.54%  

 (-) ตัวเลขจ้างงานเกาหลีใต้ปี 64 แข็งแกร่งสุดในรอบ 7 ปี / ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือม่ันทางธุรกิจเดือนธ.ค.สูงสุดในรอบ 16 ปี ส านักงานสถิติ
แห่งชาติเกาหลีใต้เผยตวัเลขจ้างงานปี 2564 แตะท่ีระดบั 27.27 ล้านต าแหน่ง เพิ่มขึน้ 369,000 ต าแหน่ง จากการส่งออกท่ีแข็งแกร่ง บ่งชีต้ลาดแรงงาน
ของเกาหลีใต้เร่ิมฟืน้ตวัสู่ระดบัก่อนการแพร่ระบาด และขยายตวัมากท่ีสุดนบัตัง้แต่ปี 2557 และยงัสูงกว่าท่ีรัฐบาลคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านีว้่าจะเพิ่มขึน้ 
350,000 ต าแหน่ง ส่วนด้านส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวนันีว้่า ดชันีความเช่ือมั่น diffusion index ซึง่สะท้อนความเช่ือมั่นในกลุ่มอาชีพท่ี
อ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เช่น พนักงานขับรถแท็กซี่ และพนักงานร้านอาหาร ปรับตัวขึน้มาแตะท่ี 56.4 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็ นตัวเลขสูงสุด
นบัตัง้แตเ่ดือนธ.ค. 2548 เน่ืองจากความเช่ือมัน่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเพิ่มมากขึน้ในช่วงวนัหยดุส่งท้ายปี 

 
 

 
 

 

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  
 

98.9** 98.4 

 22.00น. สหรัฐฯ Fed Chair Powell Testifies  
 

- - 

 ไม่ระบ ุ สหรัฐฯ การส ารวจความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  
 

44.7** 48.4 

วนัพธุท่ี 12 ม.ค. 17.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.  
 

2.3%** -1.3% 

 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 

 
 

 

 


