
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,776 1,764 1,751 

1,807 1,821 1,834 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีป้รบัตวัลดลงตอ่อกี  19.00 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยยงัคงไดร้บัแรงกดดนัอย่างตอ่เนื่องหลงัจากรายงานการประชมุธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)บ่งชีว้่า  เฟดอาจปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เรว็กว่าทีค่าดการณไ์ว ้ พรอ้มส่งสญัญาณว่าจะเร่ิมปรบัลดขนาดงบดลุหลงัจากที่ไดเ้ร่ิมปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้แลว้  ตอกย า้แนวโนม้ดงักล่าวดว้ยถอ้ยแถลงในเชิง Hawkish ของเจา้หนา้ที่
ระดบัสงูของเฟด  อาทิ  นายเจมส ์บลูลลารด์ ประธานเฟดเซนตห์ลยุส ์ที่กล่าววานนีว้่า เฟดอาจขึน้อตัราดอกเบีย้ทนัทีในเดือนมีนาคม และขณะนีอ้ยู่ในสถานะ "ดี" ที่จะด าเนินการเชิงรุกมากขึน้
เพื่อควบคมุเงินเฟ้อ  ส่วนนางแมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสายพิราบกล่าวเช่นกนัว่า ตลาดแรงงาน "แข็งแกร่งมาก" และอัตราเงินเฟ้อที่สูงไดส้รา้งผลกระทบ
โดยเฉพาะผูม้ีรายไดน้อ้ย ท าใหเ้ฟดควรขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนี ้ แมเ้ตือนว่าเฟดควรจะขบัเคลื่อนนโยบายดว้ยขอ้มลูและการ"วดัผล"ก็ตาม  ปัจจยัที่กล่าวมาหนนุดชันีดอลลารใ์หแ้ข็งค่าขึน้  พรอ้ม
กบัหนนุอัตราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีใหพุ้่งขึน้เหนือระดบั 1.75% จนเป็นปัจจัยกดดนัทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้เพิ่ม  นั่นท าให้
ราคาทองค ารว่งลงหลดุ 1,800 ดอลลารต์่อออนซ ์ และปรบัตวัลงตอ่จนแตะระดบัต า่สดุในรอบกว่า 2 สปัดาหบ์ริเวณ 1,786.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ ถึงแมว้่าการเปิดเผยตวัเลขเศรษบกิจสหรฐัวาน
นี ้ อาทิ  ยอดขาดดลุการคา้, ดชันี PMI ภาคการบริการจาก ISM และจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานรายสปัดาหจ์ะออกมาแย่เกินคาดก็ตาม  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง -1.17 ตนั  
ส  าหรบัวนันีจ้บัตาการเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตร, อตัราการว่างงานและรายไดเ้ฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานของสหรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1811.41 1786.10 1809.70 1790.70 -19.00 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,807.20 22.82 96.09 

MA 50 Days 1,804.40 23.24 95.81 

MA 200 Days 1,800.21 24.69 93.07 

RSI 9 Days 43.70 34.60 52.61 

RSI 14 Days 46.54 38.84 53.11 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 978.82 -1.17 

ishare 16,503.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9168 -0.7658 0.7341 

10 วัน 0.8425 -0.3904 0.5108 

20 วัน 0.9352 0.5998 0.5952 

50 วัน 0.8215 0.5475 0.2012 

100 วัน 0.7498 0.1395 -0.1839 

200 วัน 0.6266 -0.0019 0.3384 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,807-1,800  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,779-1,776 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,821 

 

 

หากราคาทองค าไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,800-1,807 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาทดสอบแนวรบัโซน 
1,779-1,776 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวรบัแรกไดก้็จะเห็นการอ่อนตวัลง โดยมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวรบั
ถดัไปบริเวณ 1,764 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 170.64 จุด กังวลเฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหัสบดี (6 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนยงัคง
วิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เร็วกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้โดยความกังวลดงักล่าวไดฉุ้ดหุน้ กลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การส่งสญัญาณปรบัขึน้ดอกเบีย้ของเฟดเป็นปัจจัยหนุนหุน้กลุ่มธนาคารซึ่งเป็นธุรกิจท่ีตอ้งพึ่งพาผลก าไรจากอตัราดอกเบีย้ ขณะที่หุน้
กลุ่มพลังงานดีดตัวขึน้หลังจากราคาน า้มัน WTI พุ่งขึน้ทะลุระดบั 80 ดอลลาร ์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,236.47 จุด ลดลง 170.64 จุด 
หรือ -0.47%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,696.05 จดุ ลดลง 4.53 จดุ หรือ -0.10% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,080.86 จดุ ลดลง 19.31 จดุ หรือ -0.13% 

• (+) ท่ัวโลกติดโควิดทะลุ 299,000,000 ราย พุ่งวันเดียวกว่า 3,000,000 ราย  Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซตร์ายงานขอ้มูลล่าสุดท่ีมีการรวบรวมจาก
หน่วยงานดา้นสาธารณสขุทั่วโลก ระบุว่า ยอดผูต้ิดเชือ้ไวรสัโควิด-19 สะสมทั่วโลกมีจ านวน 299,041,032 ราย เพิ่มขึน้กว่า 3 ลา้นรายจากท่ีมีการรายงาน
วานนี ้ส่วนผูเ้สียชีวิตสะสมอยู่ท่ีระดบั 5,485,356 ราย 

• (+) สหรัฐเผยขาดดุลการค้าสูงกว่าคาดในเดือนพ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยในวนันีว่้า ตวัเลขขาดดลุการคา้สหรฐัพุ่งขึน้ 19.4% สู่ระดบั 8.02 
หมื่นลา้นดอลลารใ์นเดือนพ.ย. สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 7.71 หมื่นลา้นดอลลาร ์จากระดบั 6.72 หมื่นลา้นดอลลาร์ในเดือนต.ค.  ก่อนหนา้นี ้
สหรฐัขาดดลุการคา้มากเป็นประวตัิการณใ์นเดือนก.ย. โดยอยู่ท่ีระดบั 8.14 หมื่นลา้นดอลลาร  ์

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาหท์ี่แล้ว  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตัวเลขผูย้ื่นขอสวัสดิการว่างงานครัง้แรก
เพิ่มขึน้ 7,000 ราย สู่ระดับ 207,000 รายในสัปดาหท่ี์แลว้ สูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดับ 195 ,000 ราย  อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการ
ว่างงานครัง้แรกต ่ากว่าระดบั 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสปัดาหใ์นช่วงก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ในสหรฐั 

• (+) WHO ชี้ความเหลื่อมล ้าด้านวัคซีนกระทบเศรษฐกิจโลก  นายแพทยที์โดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้  านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามัยโลก 
(WHO) กล่าวว่า ความเหลื่อมล า้ในการกระจายวคัซีนไปทั่วโลกเป็นสาเหตทุ าใหเ้กิดการกลายพนัธุข์องไวรัสโควิด-19 สายพนัธุใ์หม่ๆ เช่น โอมิครอน ซึ่งได้
บั่นทอนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก  "ความเหลื่อมล า้ของวคัซีนเป็นตวัการฆ่าคนและฆ่างาน รวมทัง้บ่อนท าลายการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก" นายแพทยที์
โดรสกล่าว  นายแพทยที์โดรสกล่าวว่า การท่ีผูน้  าของโลกไม่สามารถรว่มมือกันในการเพิ่มการแจกจ่ายวคัซีนใหแ้ก่ชาติท่ียากจนและมีระบบสาธารณสขุท่ี
ลา้หลงั ถือเป็นหน่ึงในความลม้เหลวท่ีใหญ่ท่ีสดุในปี 2564   ทัง้นี ้WHO ตัง้เป้าใหม้ีการฉีดวคัซีนใหแ้ก่ประชากร 40% ของแต่ละประเทศทั่วโลกภายในสิน้ปี 
2564 แต่ 92 ประเทศก็ไม่สามารถบรรลเุป้าดังกล่าว แมม้ีการกระจายวัคซีนมากถึง 9 พันลา้นโดสไปทั่วโลก  นอกจากนี ้WHO ยังไดต้ั้งเป้าใหม้ีการฉีด
วคัซีนใหแ้ก่ประชากร 70% ของแต่ละประเทศทั่วโลกภายในกลางปีนี ้

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า รับเฟดส่งสัญญาณเร่งขึน้ดอกเบีย้  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด ์ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัพฤหสับดี (6 ม.ค.) หลงัจากรายงานการประชุมเดือนธ.ค.ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ระบุว่า เฟดอาจจะปรบัขึน้อัตราดอกเ บีย้เร็วกว่าท่ี
คาดการณ์ไว ้ขณะท่ีนักลงทุนจับตาตวัเลขจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.ของสหรฐัซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนัศุกรนี์ ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร์  ซึ่งเป็นดชันีวดั
ความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.16% แตะที่ 96.3169 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟ
รงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9223 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9173 ฟรงัก ์แต่อ่อนค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 115.93 เยน จากระดบั 116.13 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบ
กับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2728 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2755 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1287 
ดอลลาร ์จากระดบั 1.1312 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.3525 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3560 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเ ลียอ่อน
ค่าลงสู่ระดบั 0.7165 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7223 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) สหรัฐเผยค าสั่งซือ้ภาคโรงงานสูงกว่าคาดในเดือนพ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ค าสั่งซือ้ภาคโรงงานของสหรฐัพุ่งขึน้ 1.6% ในเดือนพ.ย. 
สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดว่าเพิ่มขึน้ 1.5% หลงัจากดีดตวัขึน้ 1.2% ในเดือนต.ค.  เมื่อเทียบรายปี ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานทะยานขึน้ 12.9% ในเดือนพ.ย. 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ   ประมาณการ 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.   3.7%** -6.9% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนพ.ย.   1.8%** 5.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   207K** 198K 

 22.00น. สหรฐัฯ ISM เปิดเผยดชันี PMI ภาคการบริการ   62.0** 69.1 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.   1.6%** 1.0% 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.   426K 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 ้

 
 

 

 


