
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,776 1,764 1,751 

1,807 1,821 1,834 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.22 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าเคลื่อนไหวในกรอบจ ากดัก่อนการเปิดเผยตวัเลขในตลาดแรงงานของสหรฐั  ทัง้นี ้ กระทรวง
แรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า  อัตราการว่างงานปรบัตวัลงสู่ระดบั 3.9% ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่เดือนก.พ. 2020 และต ่ากว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์วท้ี่ระดบั 4.1%  ส่วนค่าจา้งรายชั่วโมงโดย
เฉลี่ยของแรงงานเพิม่ขึน้ 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึน้ 4.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณไ์ว ้ ตวัเลขดงักลา่วสะทอ้นวา่ตลาดแรงงานยงัคงฟ้ืนตวัตอ่เนื่องและอาจใกล้
ระดบัการจา้งงานเต็มประสิทธิภาพซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  ซึ่งเป็นปัจจยัสนบัสนนุใหเ้ฟดเดินหนา้แผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้และปรบัลดงบดลุในปีนี ้ นั่นท าให้
อตัราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีพุ่งขึน้แตะระดับสูงที่สุดนับตัง้แต่มกราคม 2020 ที่ 1.801% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ใหผ้ลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบีย้ใหอ้่อนตวัลงทดสอบระดบัต า่สดุในรอบ 3 สปัดาหบ์ริเวณ 1,782.52 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  การอ่อนตวัลงของราคาทองค าเป็นไปอย่างจ ากดั  ส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาทองค าอยู่
ภาวะขายมากเกินไป  ขณะที่ตัวเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 199,000 ต  าแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ่งต  ่ากว่าที่นักวิเคราะหค์าดการณ์ไวท้ี่ระดับ 422,000 ต  าแหน่ง  นั่นท าใหด้ัชนี
ดอลลารข์ยบัอ่อนค่าลง 0.61% และเป็นปัจจยัที่ช่วยหนนุใหเ้กิดแรงซือ้เขา้มาพยงุราคาทองค าเอาไว้อีกทางหนึ่ง  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าลดลง  -1.74 ตนั  ส  าหรบัวนันี ้ ติดตามการ
เปิดเผยสต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งของสหรฐั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1798.61 1782.52 1790.70 1795.92 5.22 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,806.04 22.76 96.02 

MA 50 Days 1,804.53 23.21 95.84 

MA 200 Days 1,800.57 24.68 93.09 

RSI 9 Days 45.52 39.16 40.62 

RSI 14 Days 47.67 41.72 45.37 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 977.08 -1.74 

ishare 16,503.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9012 -0.6722 -0.3859 

10 วัน 0.8955 -0.7419 0.3091 

20 วัน 0.9241 0.5223 0.5744 

50 วัน 0.8372 0.5824 0.2402 

100 วัน 0.7435 0.1342 -0.1816 

200 วัน 0.6307 -0.0216 0.3424 

 

 

 
 

 

 

10 มกราคม 2565 

 

 

 

ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,807-1,800  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,778-1,776 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,821 

 

 

หากราคายงัไม่สามารถขึน้ไปยืนเหนือแนวตา้นบริเวณ 1,800-1,807 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจเห็นการย่อตวัของราคาลงเพื่อสรา้งฐานราคา ซึ่ง
หากราคาพยายามทรงตวั หรือ หากราคายืนเหนือโซนแนวรบั 1,778-1,776 ดอลลารต์่อออนซไ์ดอ้าจท าใหเ้ห็นการดีดตวัขึน้เพื่อพยายาม
ทดสอบแนวตา้นอีกครัง้ 
 



 

 

• (+) อิหร่านขึน้บัญชีด าชาวมะกันอีก 51 คน ฐานมีส่วนลอบสังหาร "โซเลมานี"  กระทรวงต่างประเทศของอิหร่านไดข้ึน้บญัชีด  าชาวอเมริกันเพิ่มอีก 
51 คนเมื่อวานนี ้(8 ม.ค.) ซึ่งมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการลอบสังหารนายพลกัสซิม โซเลมานี อดีตผูบ้ัญชาการกองก าลังคุดสข์องอิหร่าน  แถลงการณ์ของ
กระทรวงฯ ระบุว่า การขึน้บญัชีด ารอบใหม่เป็นการคว ่าบาตรชาวอเมริกนั ซึ่งไดแ้ก่ พลเอกมารค์ มิลลีย ์ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม และนายโรเบิรต์ 
โอไบรอนั อดีตท่ีปรกึษาดา้นความมั่นคงแห่งชาติของสหรฐั โดยเป็นไปตามกฎหมายของอิหรา่นว่าดว้ยการต่อสูก้ารละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระท าท่ีเสี่ยง
และเขา้ข่ายการก่อการรา้ยของสหรฐัในภมูิภาค   

• (+) รัสเซียโต้เดือดหลัง "บลิงเกน" แซะประเด็นส่งทหารเข้าไปในคาซัคสถาน   รสัเซียออกมาตอบโตส้หรฐัอย่างดุเดือด หลงัจากนายแอนโทนี บลิง
เกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั แสดงความเห็นว่า คาซคัสถานอาจตอ้งเผชิญกบัช่วงเวลาท่ียากล าบากในการขจดักองก าลงัรสัเซียออกจากประเทศ  พรอ้ม
ทั้งระบุว่า นายบลิงเกนควรหันไปทบทวนเรื่องท่ีกองทัพสหรฐัเขา้แทรกแซงทั่วโลกต่ างหาก  การตอบโตข้องรสัเซียเกิดขึน้หลังจากท่ีนายบลิงเกนไดต้ั้ง
ค าถามถึงการอา้งเหตผุลของรสัเซียในการส่งทหารเขา้ไปในคาซคัสถาน หลงัเกิดเหตกุารณค์วามไม่สงบในประเทศไม่ก่ีวนั   

• (+) ทีมวิจัยไซปรัสพบเชื้อโควิดกลายพันธุ ์"เดลตาครอน" ขณะชี้ยังไม่น่ากังวล  นายมิเคลิส แฮดจิแพนเทลัส รฐัมนตรีสาธารณสุขของไซปรสั 
เปิดเผยถึงการพบไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุค์รัง้ใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า "เดลตาครอน" โดยยงัไม่มีสญัญาณท่ีน่าวิตกกงัวลในขณะนี้  ทัง้นี ้ทีมวิจยัของศาสตราจารย์
ลีออนดิโอส คอสทริคิส หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและไวรัสวิทยาระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยไซปรัส เป็นผู้ค้นพบไวรสักลายพันธุ์ดังก ล่าว  
ศาสตราจารยค์อสทริคิสใหส้มัภาษณก์บัสื่อทอ้งถิ่นว่า ไวรสักลายพนัธุม์ีลกัษณะทางพนัธุกรรมของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาและไวรสัโอมิครอนอีกบางส่วน จึง
ไดช้ื่อว่า "เดลตาครอน" 

• (+) ดอลลร่์วง หลังผิดหวังตัวเลขจ้างงานสหรัฐต ่ากว่าคาด  ดอลลารส์หรฐัรว่งลงในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัศกุร ์(7 ม.ค.) หลงั
กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขการจา้งงานท่ีต ่ากว่าคาด  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั 6 
สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.61% แตะท่ี 95.7275  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 115.56 เยน จากระดบั 115.93 เยน และอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดับ 0.9185 ฟรงัก ์จากระดับ 0.9223 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2633 
ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 1.2728 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรัฐ ท่ีระดับ 1.1362 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1287 ดอลลาร ์
ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3595 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3525 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าแตะท่ีระดบั 0.7184 ดอลลารส์หรฐั จาก
ระดบั 0.7165 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 4.81 จุด ผิดหวังตัวเลขจ้างงาน-วิตกดอกเบีย้ขาขึน้  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัศกุร ์(7 ม.ค.) และปรบัตวัลงใน
สปัดาหแ์รกของปีใหม่นี ้เนื่องจากนักลงทนุขายหุน้ออกมาท่ามกลางความวิตกเก่ียวกบัแนวโนม้การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในสหรฐั และการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน  ทั้งนี ้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,231.66 จุด ลดลง 4.81 จุด หรือ -0.013%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 
4,677.03 จดุ ลดลง 19.02 จดุ หรือ -0.41% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,935.90 จดุ ลดลง 144.96 จดุ หรือ -0.96% 

• (-) บอนดยี์ลดส์หรัฐพุ่งไม่หยุด ล่าสุดทะลุ 1.77% เก็งเฟดขึน้ดบ.แม้จ้างงานต ่าคาด  อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปียงัคงพุ่งขึน้
อย่างต่อเน่ือง ล่าสุดดีดตัวเหนือระดับ 1.77% ขานรบัอัตราว่างงานของสหรฐัต ่าก ว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ไว ้ซึ่งจะท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
เดินหนา้แผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  ณ เวลา 23.07 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปี ดีดตวัสู่ระดบั 1.774% ขณะท่ี
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัขึน้สู่ระดบั 2.123% 

• (+/-) สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรต ่ากว่าคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึน้เพียง 
199,000 ต าแหน่งในเดือนธ.ค. ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะห์คาดการณ์ท่ีระดับ 422,000 ต าแหน่ง  ส่วนอัตราการว่างงานปรบัตัวลงสู่ระดับ 3.9% ต ่ากว่าท่ี
นกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 4.1%  กระทรวงแรงงานสหรฐัยงัไดป้รบัตวัเลขการจา้งงานในเดือนพ.ย. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 249,000 ต าแหน่ง จากเดิมท่ี
รายงานว่าเพิ่มขึน้ 210,000 ต าแหน่ง และปรบัตัวเลขการจ้างงานในเดือนต.ค. โดยปรบัเป็นเพิ่มขึน้ 648,000 ต าแหน่ง จากเดิมท่ีรายงานว่าเพิ่ มขึน้ 
546,000 ต าแหน่ง   กระทรวงแรงงานสหรฐัระบุว่าภาคเอกชนมีการจา้งงานเพิ่มขึน้ 211,000 ต าแหน่ง ขณะท่ีภาครฐัจ้างงานลดลง 12,000 ต าแหน่ง  
ขณะเดียวกนั ตวัเลขค่าจา้งรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยของแรงงาน เพิ่มขึน้ 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และพุ่งขึน้ 4.7% เมื่อเทียบรายปี   

                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 10 ม.ค. 16.30น. ยโุรป ดชันีความเชื่อมั่นนักลงทนุจาก Sentix   12.6 13.5 

 22.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง   1.2% 1.2% 

วนัองัคารท่ี 11 ม.ค. 18.00น. สหรฐัฯ NFIB เปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็ก   98.6 98.4 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies   - - 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP   50.2 48.4 

วนัพธุท่ี 12 ม.ค. 17.00น. ยโุรป การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย.   0.6% 1.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.   0.5% 0.5% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - -2.1M 

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

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.4% 0.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   213K 207K 

วนัศุกรท่ี์ 14 ม.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกพืน้ฐานเดือนธ.ค.   0.2% 0.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   0.0% 0.3% 

 21.15น. สหรฐัฯ การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.   0.3% 0.5% 

 21.15น. สหรฐัฯ อตัราการใชก้ าลงัการผลิตเดือนธ.ค.   77.1% 76.8% 

 22.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจเดือน   1.2% 1.2% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   70.0 70.6 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.8% 

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

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 07 มกราคม 2022 ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


