
 

 

  14 January 2022 

สรุป ราคาทองค าระหว่างวนัแกว่งตวัไซด์เวย์ขาขึน้ ในกรอบ 1,819.30-1,829.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลงัจากวานนีร้าคาทองค าได้ปรับตวัลดลงมา 4.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
ขณะที่วนันีไ้ด้รับปัจจยับวกจากนาโต (NATO) เตือนวา่สถานการณ์ชายแดนรัสเซีย-ยเูครนจะเลวร้ายลง โดยเจตนาของรัสเซียนัน้ยงัไมเ่ป็นที่ชดัเจน ประกอบกบัเกาหลีเหนือ
เมินสหรัฐคว ่าบาตร ยิงขีปนาวธุอีก 1 ลกู ไปทางฝ่ังตะวนัออกในวนันี ้นับเป็นการยิงขีปนาวธุครัง้ที่ 3 ในช่วงเวลาเพียง 10 วนั อย่างไรก็ตามด้านบริษัทไฟเซอร์ได้ยื่นเร่ืองต่อ
กระทรวงสาธารณสขุญ่ีปุ่ นเพื่อขอการอนมุตัิใช้ Paxlovid ซึ่งเป็นชนิดรับประทานของ รวมถึง WHO แนะน าให้ใช้ยา Olumiant ของบริษัทอีไล ลิลลี่ และยาใหม่ในกลุ่มโมโน
โคลนอลแอนติบอดี ที่บริษัทแกล็กโซสมิธไคลน์พฒันาขึน้ร่วมกบัไวร์ ไบโอเทคโนโลยี ในการใช้รักษาผู้ ป่วยโรคโควิด-19 เพ่ือเพ่ิมตวัเลือกหลงัโอมิครอนแพร่ระบาดอย่างหนัก 
ประเด็นที่กล่าวมานีอ้าจเป็นปัจจยัที่กดดนัราคาทองค าได้ ส าหรับคืนนีใ้ห้นักลงทนุติดตามตวัเลขเศรษฐกิจฝ่ังสหรัฐ มีการเปิดเผยหลายรายการด้วยกัน ได้แก่ ยอดค้าปลีก
พืน้ฐานเดือนธ.ค.,ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.,การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.,ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคขัน้ต้นเดือนม.ค.จากมหาวิทยาลยัมิชิแกน เป็นต้น ทัง้นีส้ามารถถือ
ทองค าตอ่ได้หากราคาไมห่ลดุแนวรับ 1,812-1,810 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ และไปรอลุ้นขายท าก าไรบริเวณแนวต้าน 1,830-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านสามารถถือตอ่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ตารางที่ 1 สรุปภาวะตลาดภาคเย็น 
14-01-2022 16:40 น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลีย่นแปลง % เปลีย่นแปลง 

Spot Gold ($) 1,821.78 1,823.13 1.35 0.07 

Spot Silver ($) 23.06 23.12 0.06 0.26 

10 Baht Gold Futures (GF10G22) 28,750 28,780 30 0.10 

50 Baht Gold Futures (GFG22) 28,770 28,750 -20 -0.07 

Gold Online Futures (GOH22) 1,823.30 1,825.30 2.00 0.11 

Silver Futures (SVFH22)  23.24 23.19 -0.05 -0.22 

ดชันดีอลลาร ์ 94.86 94.73 -0.13 -0.14 

 

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:  หากการอ่อนตัวลงของราคาทองค ายังสามารถรักษาระดับ
เหนือบริเวณแนวรับ 1,812-1,810 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ ได้ อาจจะเห็นการดีดตวักลบัขึน้
ไปบริเวณแนวต้าน 1,830-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากราคาผ่านแนวต้านแรกได้
จะท าให้ราคาปรับตวัขึน้ตอ่ทดสอบแนวต้านถดัไปโซน 1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ 
 

กลยุทธ์ Gold Futures: 
 

Long Position  ทยอยปิดสถานะซือ้หากราคาดีดตัวขึน้ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 
1,830-1,834 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลดุ 1,797 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์  ให้ตดัขาดทนุ
สถานะซือ้เพ่ือลดความเสี่ยง  
 

Short Position  ทยอยปิดสถานะขายหากราคาอ่อนตวัลงไม่หลดุแนวรับแรกบริเวณ 
1,812-1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากหลุดแนวรับแรกสามารถถือต่อเพื่อรอดูแนว
รับถดัไป อยา่งไรก็ตาม หากราคาผ่าน 1,849 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ให้ตดัขาดทนุ 
 

Open New เข้าซือ้เม่ือราคาย่อตวัลงมาและไมห่ลดุแนวรับ 1,812-1,810 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์ แต่หากราคาหลุดโซนดังกล่าวอาจรอเข้าซือ้ไปยังโซนแนวรับถัดไปที่ 1,797 
ดอลลาร์ต่อออนซ์ (จุดตัดขาดทุน) แบ่งขายทองค าออกมาเม่ือราคาดีดตัวขึน้ไป
บริเวณ 1,830-1,834 ดอลลาร์ตอ่ออนซ์ หากผ่านได้สามารถถือตอ่ 
 



 

 

 (+) UN คาดเศรษฐกิจโลกปี 65-66 โตเพียง 4% และ 3.5% จากวิกฤตโควิด,แรงงานตงึตัว รายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (WESP) 
ประจ าปี 2565 ของสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจโลกจะเตบิโตเพียง 4% ในปี 2565 และเตบิโต 3.5% ในปี 2566 หลงัจากท่ีขยายตวั 5.5% 
ในปี 2564 รายงานระบุว่า การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกก าลงัเผชิญแรงต้านส าคญัท่ามกลางการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 รวมถึงความท้า
ทายของตลาดแรงงานท่ียังคงมีอยู่ นอกจากนีย้ังมีปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานท่ียืดเยือ้ แ ละแรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึน้ นายหลิว เจิน้หมิน รอง
เลขาธิการ UN ด้านกิจการเศรษฐกิจและสงัคมกล่าวว่า "หากปราศจากแนวทางในการประสานความร่วมมืออย่างยัง่ยืนในระดบัโลกเพ่ือคมุโควิด -19 ซึง่
รวมถงึการเข้าถงึวคัซีนอย่างทัว่ถงึ การแพร่ระบาดก็จะยงัคงเป็นความเส่ียงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุตอ่การฟืน้ตวัอย่างครอบคลมุและยัง่ยืนของเศรษฐกิจโลก" 

 (+) เกาหลีเหนือยงิขีปนาวุธอีก 1 ลูก หลังล่ันตอบโต้แน่หากสหรัฐคว ่าบาตรปมนิวเคลียร์ กองทพัเกาหลีใต้ยืนยนัว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวธุ 1 
ลูกไปทางฝ่ังตะวนัออกในวนันี ้โดยคาดว่าอาจเป็นขีปนาวุธทิง้ตัว (Ballistic Missile) และนับเป็นการยิงขีปนาวุธครัง้ท่ี 3 ในช่วงเวลาเพียง 10 วนั ซึ่ง
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดหลังจากท่ีเกาหลีเหนือกล่าวว่าจะตอบโต้อย่างเข้มแข็งและชัดเจนขึน้ส าหรับความพยายามของสหรัฐในการ ยุติโครงการอาวุธ
นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ การด าเนินการทดสอบขีปนาวธุความเร็วเหนือเสียง ซึง่ออกแบบมาเพ่ือหลบเล่ียงระบบการป้องกนัขีปนาวธุท่ีมีอยู่ นัน้ เป็นสิทธิ
อนัชอบธรรมตามกฎหมายของเกาหลีเหนือ พร้อมกล่าว "สหรัฐจงใจท าให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ แม้กระทั่งด าเนินมาตรการคว ่าบาตร แทนท่ีจะ
รายงานเหตกุารณ์ตอ่คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เท่านัน้" ขณะที่คณะบริหารของปธน.ไบเดนก าลงัผลกัดนัให้นายคมิ จองอนึ ผู้น า
สงูสุดเกาหลีเหนือ กลบัเข้าสู่การเจรจาเพ่ือปลดอาวธุนิวเคลียร์ท่ีหยดุชะงกัไปเกือบ 3 ปี อนึ่ง ท่ีผ่านมาเกาหลีเหนือได้หลีกเล่ียงการเจรจา ทัง้ยงัยกระดบั
การผลิตวสัดฟิุสไซล์ส าหรับอาวธุนิวเคลียร์ และทดสอบระบบใหม่เพ่ือปล่อยหวัรบนิวเคลียร์ 

 (+) สหรัฐพร้อมรับมือหากสถานการณ์ยูเครนบานปลาย หลังนาโต-รัสเซียเจรจาหาทางออกไม่ได้  ผู้ แทนจากสหรัฐและสมาชิกองค์การ
สนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (NATO) เตือนว่า สถานการณ์ชายแดนรัสเซีย-ยูเครนจะเลวร้ายลง โดยเจตนาของรัสเซียนัน้ยงัไม่เป็นท่ี
ชดัเจน นายไมเคิล คาร์เพนเตอร์ ผู้แทนถาวรแห่งสหรัฐประจ าองค์กรความมั่นคงและความร่วมมือแห่งยุโรป (OSCE) กล่าวหลงัการหารือกบัเจ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูของรัสเซียวา่ "เสียงลัน่กลองรบก าลงัดงัสนัน่ ส่วนวาทกรรมก็คอ่นข้างรุนแรง" "มีกองทพัเกือบ 100,000 รายตรึงก าลงัอยู่บริเวณชายแดนฝ่ังรัสเซีย
ตดิกบัยูเครน การท่ีมีกองทพัดงักล่าวและมาตรการด าเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงนัน้ ท าให้เกิดค าถามมากมายต่อเจตนาของรัสเซีย" นายคาร์เพนเตอร์ก
ล่าว พร้อมเสริมวา่สหรัฐได้เหน็อาวธุสงครามขัน้สงู, ชดุปืนใหญ่, ระบบการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และกระสนุปืน ตัง้อยู่ตามชายแดนดงักล่าวด้วย 

 (+) ดอลลาร์อ่อนค่าเทียบเยน หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลดลง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงบริเวณกรอบบน 113 เยน โดยนกัลงทนุได้ขาย
เงินดอลลาร์หลงัผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลสหรัฐปรับตวัลดลง ซึง่ท าให้มีผู้คาดการณ์มากขึน้ว่า อตัราดอกเบีย้ของสหรัฐกบัญ่ีปุ่ นจะทิง้ช่ วงห่างลดลง 
ส านักข่าวเกียวโดรายงานว่า ณ เท่ียงวนันีต้ามเวลาโตเกียว ดอลลาร์เคล่ือนไหวท่ี 113.81-113.84 เยน เทียบกับ 114.12-114.22 เยนท่ีตลาดนิวยอร์ก 
และ 114.40-114.42 เยนท่ีตลาดโตเกียวเม่ือเวลา 17.00 น. ของเม่ือวานนี ้

 (-) จนท.เฟดประสานเสียงหนุนขึน้ดอกเบีย้เดือนมี.ค. หลังเงินเฟ้อพุ่ งแรง  เจ้าหน้าท่ีหลายคนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาแสดง
ความเหน็สนนุให้เฟดปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพ่ือสกดัเงินเฟ้อ นางเบรนาร์ดได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการธนาคารประจ าวฒุสิภาสหรัฐ
เม่ือวานนีว้่า "ท่ีผ่านมานัน้ เจ้าหน้าท่ีเฟดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้หลายครัง้ในปีนี"้  ป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ท่ีว่า เฟด
อาจจะปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ในการประชุมวนัท่ี 15-16 มี.ค.นี ้ส่วนนายชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโกกล่าว "ตวัเลขเงินเฟ้อท่ีมีการเปิดเผย
ล่าสดุแสดงให้เห็นวา่เฟดยงัด าเนินการไม่มากพอท่ีจะควบคมุเงินเฟ้อ ส่วนรายงาน Dot Plot ซึง่ระบวุา่เจ้าหน้าท่ีเฟดคาดวา่จะมีการปรับขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้
ในปีนีถื้อเป็นการสัญญาณท่ีดี แต่ผมคาดว่าอาจจะมีการขึน้ดอกเบีย้ถึง 4 ครัง้หากตัวเลขเงินเฟ้อยังลดลงไม่มากพอ" ขณะท่ีนายแพทริก ฮาร์เกอร์ 
ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียกล่าว "ผมคาดวา่เฟดจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ 0.25% ในการประชมุเดือนมี.ค." ซึง่สอดคล้องกบัเจ้าหน้าท่ีเฟดอีกหลายคน 

 (-) WHO แนะน ายารักษาโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ตัว หวังเพิ่มทางเลือกในการรักษา คณะกรรมการขององค์การอนามยัโลก (WHO) แนะน าให้ใช้ยา 
Olumiant ของบริษัทอีไล ลิลล่ี และยาใหม่ในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนตบิอดีท่ีบริษัทแกล็กโซสมิธไคลน์พฒันาขึน้ร่วมกบัไวร์ ไบโอเทคโนโลยี อย่างมีเง่ือนไข
ในการรักษาผู้ ป่วยอาการไม่รุนแรงที่มีความเส่ียงเข้าโรงพยาบาลมากท่ีสดุ เพ่ือเพิ่มตวัเลือกในการรักษาเม่ือไวรัสสายพนัธุ์โอมิครอนก าลงัแพร่ระบาดอย่าง
หนกั เน่ืองจากข้อมลูบง่ชีว้่า ยาหลายตวัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอ่ต้านโอมิครอน 

 

 
 

 

ที่มา : 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%** 1.1% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.5%** 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้บริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.6%** 0.5% 

 22.30น. สหรัฐฯ ตวัเลขสตอ็กน า้มนัดบิรายสปัดาห์    -4.6M** -2.1M 

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

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.  
 

0.2%** 0.8% 

 20.30น. สหรัฐฯ ดชันีราคาผู้ผลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.  
 

0.5%** 0.7% 

 20.30น. สหรัฐฯ จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห์  
 

230K** 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 

 
 

 

 


