
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,798 1,783 1,767 

1,831 1,844 1,859 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีป้รบัตวัลดลง  4.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมว้่าระหว่างวันราคาทองค าจะพุ่งขึน้โดยไดร้บัแรงหนุนจากการปรบัฐานของดัชนีดอลลาร ์ ซึ่งส่งผลใหร้าคาทองค าทะลผุ่าน
ระดบัสงูสดุของวนัก่อนหนา้  จนกระทั่งเกิดแรงซือ้ตามทางเทคนิคดนัใหร้าคาทองค าปรบัตวัขึน้ต่อทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,829.56 ดอลลารต์่อออนซ ์ ก่อนที่จะเร่ิมเกิดแรงขายท าก าไรสลบั
ออกมาหลังจากที่ราคาทองค าเข้าสู่ภาวะซือ้มากเกินไป(Overbought) แต่ราคาทองค าเร่ิมปรับตัวลงแรง  หลังจากธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)เปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงิน
ประจ าเดือนธ.ค.ที่บ่งชีว้่า  ตลาดแรงงานของสหรฐัอยู่ใน “ภาวะตึงตัวอย่างมาก” ซึ่งไม่เพียงแต่ท าใหเ้ฟดตอ้งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เรว็กว่าที่คาดการณไ์วเ้ท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการปรบัลดการถือ
ครองสินทรพัย(์ลดขนาดงบดลุ)ทัง้หมดดว้ย เพื่อสกดัการพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อ  รายงานดงักล่าวกระตุน้การคาดการณก์ารขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. สะทอ้นจากเคร่ืองมือ FedWatch ของ 
CME Group ที่บ่งชีว้่า  ความน่าจะเป็นที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพิ่มขึน้เป็นราว 80% ซึ่งส่งผลหนุนให้ดัชนีดอลลารฟ้ื์นตัวลดช่วงติดลบ  พรอ้มกับหนุนอัตราผลตอบแทน
พนัธบัตรรฐับาลสหรฐัอาย ุ2 ปีและ 5 ปีใหไ้ต่ขึน้สู่ระดับสูงสุดนับตัง้แต่เดือนมี.ค.และก.พ. ปี 2020 ตามล าดบั  ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีของสหรฐัพุ่งขึน้สู่ระดับ
สงูสุดนับตัง้แต่เดือนเม.ย. 2021 เช่นกัน จนเป็นปัจจัยส าคญัที่กดดันใหร้าคาทองค าดิ่งลงทดสอบระดับต ่าสดุบริเวณ 1,808.25  ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าลดลง  
0.32 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ  และยอดสั่งซือ้ภาคโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1829.56 1808.25 1814.00 1809.70 -4.30 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,810.09 22.95 96.08 

MA 50 Days 1,804.59 23.29 95.77 

MA 200 Days 1,800.02 24.71 93.06 

RSI 9 Days 53.06 46.98 53.08 

RSI 14 Days 52.95 47.33 53.37 

 

SPDR Gold Trust & iShare Silver Trust     Source : exchangetradedgold, ishares 

Fund Tones Change 

SPDR 979.99 -0.32 

ishare 16,503.90 -7.01 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.8886 -0.4277 0.8039 

10 วัน 0.8051 0.1530 0.4066 

20 วัน 0.9489 0.7761 0.5930 

50 วัน 0.8138 0.5416 0.1693 

100 วัน 0.7555 0.1460 -0.1882 

200 วัน 0.6231 0.0128 0.3360 
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ค ำแนะน ำ    เปิด/ถือสถานะซ้ือ 1,805-1,798  

จุดท ำก ำไร ขายท าก าไร $1,829-1,831 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,798 

 

 

หากราคาทองค ายงัไม่สามารถยืนเหนือ 1,829-1,831 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ส่งผลใหแ้รงซือ้ยงัคงถูกจ ากดั ส าหรบัวนันีป้ระเมินแนวรบัระยะ
สัน้ในโซน 1,805-1,798 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากผ่านแนวตา้นแรกไดแ้นวตา้นถดัไปจะอยู่ในบริเวณ 1,844 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) แพทยใ์หญ่ท ำเนียบขำวเตือนสหรัฐอย่ำประมำทไวรัสโอมิครอน  นายแพทยแ์อนโทนี เฟาชี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานดา้นการควบคุมโรคโค
วิด-19 ของท าเนียบขาว กล่าวว่า สหรฐัไม่ควรประเมินไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนต ่าเกินไป แมไ้วรสัดงักล่าวมีความรุนแรงนอ้ยกว่าสายพันธุเ์ดลตา 
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุก่อนหนา้นีว่้า มีหลกัฐานมากขึน้ท่ีแสดงว่าไวรสัโอมิครอนส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเท่านัน้ ซึ่งท าใหไ้วรสั
ดังกล่าวมีความรุนแรงนอ้ยกว่าสายพันธุ์อื่น  นายแพทย์เฟาชีกล่าวว่า "แมไ้วรสัโอมิครอนจะมีความรุนแรงไม่มากนัก แต่ก็มีความสามารถแพ ร่ระบาด
มากกว่าสายพนัธุอ์ื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสขุ ท าใหโ้รงพยาบาลไม่มีจ านวนเตียงเพียงพอในการรองรบัผูป่้วยจ านวนมาก และท าใหเ้กิดผล
กระทบท่ีรุนแรงในท่ีสดุ" 

• (+) ดอลลอ์่อนเทียบยูโร,ปอนด ์ตลำดจับตำตัวเลขจ้ำงงำนสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด ์ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัพธุ (5 ม.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุเทขายท าก าไรหลงัจากดอลลารพ์ุ่งขึน้อย่างแข็งแกรง่ในช่วงก่อนหนา้นี ้อย่างไรก็ดี ดอลลารล์ด
ช่วงลบ หลงัจากรายงานการประชมุเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า เฟดอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ขณะที่นกัลงทุน
จบัตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัศุกรนี์ ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทียบกับสกุลเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.10% แตะท่ี 96.1674 เมื่อคืนนี ้ ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.1312 ดอลลาร ์จาก
ระดับ 1.1289 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้สู่ระดับ 1.3560 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3535 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะท่ีระดับ 
0.7223 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7241 ดอลลารส์หรฐั  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 116.13 เยน จากระดบั 116.11 เยน และแข็งค่า
เมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9173 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9162 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2755 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2705 ดอลลารแ์คนาดา 

• (+) ดำวโจนสปิ์ดร่วง 392.54 จุด หลังเฟดส่งสัญญำณขึน้ดอกเบีย้เร็วกว่ำคำด  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดร่วงลงเกือบ 400 จุดในวนัพุธ (5 
ม.ค.) ขณะท่ีดชันี Nasdaq ดิ่งลงรุนแรงท่ีสดุในรอบ 11 เดือน หลงัจากรายงานการประชุมเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า เฟดอาจจะปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณไ์ว ้ขณะที่นกัลงทุนจับตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัศุกรนี์ ้ ดชันีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,407.11 จุด ลดลง 392.54 จุด หรือ -1.07%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,700.58 จุด ลดลง 92.96 จุด หรือ -1.94% และดัชนี 
Nasdaq ปิดท่ี 15,100.17 จดุ ลดลง 522.54 จดุ หรือ -3.34% 

• (-) ดัชนี PMI ภำคบริกำรสหรัฐต ่ำสุดรอบ 3 เดือนในธ.ค. ไอเอชเอส มารก์ิต ซึ่งเป็นบริษัทใหบ้ริการขอ้มลูทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผูจ้ัดการฝ่าย
จดัซือ้ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดทา้ยของสหรฐั ปรบัตวัลงสู่ระดบั 57.6 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 58.0 ในเดือนพ.ย.  ดชันี 
PMI ไดร้บัผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการ ส่งผลใหก้ารจา้งงานชะลอตวั 

• (-) ADP เผยกำรจ้ำงงำนภำคเอกชนสหรัฐพุ่งเกินคำดในเดือนธ.ค.  ออโตเมติก ดาตา้ โพรเซสซิ่ง อิงค ์(ADP) และมดูีส้ ์อนาลิติกส ์เปิดเผยว่า การจา้ง
งานของภาคเอกชนสหรฐัเพิ่มขึน้ 807,000 ต  าแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดบัสูงสดุนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2564 และสูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 
375,000 ต  าแหน่ง จากระดบั 505,000 ต  าแหน่งในเดือนพ.ย.  ภาคบริการมีการจา้งงาน 669,000 ต  าแหน่งในเดือนธ.ค.  

• (-) คำดสหรัฐจ้ำงงำนนอกภำคเกษตรเพ่ิมกว่ำ 400,000 ต ำแหน่ง หลังวูบหนักในเดือนพ.ย.  นักลงทุนจับตาตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรของ
สหรฐัในวนัศกุรนี์ ้ซึ่งจะเป็นปัจจัยก าหนดทิศทางอตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  นักวิเคราะหค์าดการณว่์า กระทรวงแรงงานสหรฐัจะรายงาน
ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 422,000 ต  าแหน่งในเดือนธ.ค. และอัตราว่างงานจะลดลงสู่ระดับ 4.1%  ก่อนหนา้นี ้กระทรวงแรงงานสหรฐั
เปิดเผยว่า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 210,000 ต  าแหน่งในเดือนพ.ย. ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 581,000 ต  าแหน่ง ส่วน
อตัราการว่างงานปรบัตวัลงสู่ระดบั 4.2% ต  ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 4.5% 

• (-) อิตำลีติดโควิดวันเดียวท ำนิวไฮเกือบ 190,000 รำย ดันยอดรวมทะลุ 6.7 ล้ำนรำย  กระทรวงสาธารณสขุอิตาลีเปิดเผยในวนันีว่้า จ านวนผูต้ิดเชือ้
ไวรสัโควิด-19 รายใหม่พุ่งขึน้สู่ระดบั 189,109 ราย ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุเป็นประวตัิการณ์นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในช่วงตน้ปี 2563  นอกจากนี ้ผูเ้สียชีวิต
รายใหม่มีจ านวน 231 ราย ลดลงจากท่ีรายงานวานนีท่ี้ระดับ 259 ราย  ขณะนี ้อิตาลีมีจ านวนผูต้ิดเชือ้โควิด-19 สะสมกว่า 6.76 ล้านราย และเสียชีวิต
มากกว่า 138,000 ราย 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลำ ประเทศ รำยกำร   ประมำณกำร ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 3 ม.ค. ทัง้วนั จีน Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั องักฤษ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : New Year's Day   - - 

วนัองัคารท่ี 4 ม.ค. 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิต   58.7** 61.1 

 22.00น. สหรฐัฯ ต าแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS Job Openings)   10.56M** 11.03M 

วนัพธุท่ี 5 ม.ค. 15.55น. เยอรมนี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ  48.7** 48.4 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ  53.1** 53.3 

 20.15น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานภาคเอกชน จาก ADP  807K** 534K 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการ  57.6** 57.5 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์  -2.1M** -3.6M 

วนัพฤหสับดีท่ี 6 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Meeting Minutes)  - - 

 14.00น. เยอรมนี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   2.5% -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.2% 5.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   199K 198K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   67.2 69.1 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.5% 1.0% 

วนัศุกรท่ี์ 7 ม.ค. 20.30น. สหรฐัฯ รายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมง   0.4% 0.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   410K 210K 

 20.30น. สหรฐัฯ อตัราการว่างงานเดือนธ.ค.   4.1% 4.2% 

หมายเหต:ุ ระดบัความส าคญัของเหตกุารณ ์    มาก         ปานกลาง    นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจริงท่ีมีการประกาศออกมา 

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 30 ธันวาคม 2021 ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


