
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,789 1,776 1,764 

1,817 1,834 1,849 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัเพิ่มขึน้ 5.08 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวนัราคาทองค าไดร้บัแรงกดดนัจากการคาดการณท์ี่ว่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด)จะเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในปีนีเ้พื่อ
สกดัเงินเฟ้อ  สะทอ้นการคาดการณล์่าสดุจากธนาคารชัน้น าในวอลลส์ตรีทหลายแห่ง  อาทิ  Goldman Sachs ที่คาดการณว์่า เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 4 ครัง้ในปีนี ้และจะเร่ิมปรบัลดขนาด
งบดลุในเดือนก.ค.หรือเรว็กว่านัน้  ส่วนซีอีโอของ JPMorgan Chase & Co คาดการณเ์ช่นเดียวกนัว่าเฟดอาจตอ้งขึน้อตัราดอกเบีย้มากถึง 4 ครัง้ในปีนี ้ ดา้น Deutsche Bank ซึ่งเป็นธนาคารที่
ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีคาดการณส์อดคลอ้งกนัว่า  เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ของเฟดทัง้หมด 4 ครัง้ในปีนี ้ และคาดว่าการลดงบดุลของเฟดจะเร่ิมขึน้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี ้ การคาดการณ์
ดังกล่าว  หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้พุ่งขึน้แตะระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ 21 มกราคม 2020 ที่ 1.808% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองค าในฐานะสินทรัพยท์ี่ไม่ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ใหอ้่อนตวัลงทดสอบระดบัต ่าสดุในระหว่างวันบริเวณ 1,790.30 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  เร่ิมมีแรงซือ้สลบัเขา้มา  เนื่องจากเงินเฟ้อที่พุ่งขึน้  ท าใหน้ัก
ลงทนุบางส่วนเขา้ซือ้ทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ  ประกอบกบับอนดย์ีลด ์10 ปีลดช่วงบวกลง  ส่งผลใหท้องค าฟ้ืนตัวขึน้มาปิดตลาดเหนือ 1,800 ดอลลารต์่อ
ออนซไ์ดใ้นที่สุด  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง ส าหรบัวนันี ้ ติดตามการเปิดเผยดชันีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB และการแถลงต่อคณะกรรมการการธนาคารประจ า
วฒุิสภาของนายพาวเวลลใ์นกระบวนการพิจารณาแต่งตัง้นายพาวเวลลเ์ป็นประธานเฟดสมยัที่ 2   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1802.29 1790.30 1778.50 1801.00 5.08 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 0.00 

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 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะขาย 1,813-1,817  

จุดท ำก ำไร ซ้ือคืนเพ่ือท าก าไร $1,789-1,776 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะขายหากผา่น $1,817 

 

 

หากราคาทองค ายังสามารถไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,813-1,817 ดอลลารต์่อออนซ์ได้ อาจท าให้เกิดการอ่อนตัวลงของราคาแต่หาก
สามารถยืนเหนือโซนแนวรบั 1,782-1,789 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้ดงักล่าวไดก้็จะเห็นการดีดตวัขึน้ โดยยงัมีโอกาสที่จะราคาทดสอบแนวตา้น
อีกครัง้ 
 



 

 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 162.79 จุด วิตกเงินเฟ้อพุ่งหนุนเฟดเร่งขึน้ดบ.  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัจนัทร ์(10 ม.ค.) โดยตลาดถูก
กดดนัจากความกังวลที่ว่า การพุ่งขึน้ของอตัราเงินเฟ้อจะส่งผลใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เรง่การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ อย่างไรก็ดี ดชันี Nasdaq 
ปิดในแดนบวก เน่ืองจากนักลงทุนเขา้ชอ้นซือ้หุน้กลุ่มเทคโนโลยีในช่วงท้ายตลาด  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,068.87 จุด ลดลง 
162.79 จดุ หรือ -0.45%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,670.29 จุด ลดลง 6.74 จุด หรือ -0.14% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,942.83 จุด เพิ่มขึน้ 6.93 จุด 
หรือ +0.05% 

• (+) "บลิงเกน" คาด "สหรัฐ VS รัสเซีย" เจรจาวันนีไ้ม่ช่วยปลดชนวนยูเครน  นายแอนโทนี บลิงเกน รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั กล่าวว่า เขาไม่
คาดว่าการเจรจาระหว่างสหรฐัและรสัเซียในวันนีจ้ะช่วยใหค้วามสัมพันธ์ระหว่างทั้ งสองฝ่ายมีความคืบหนา้ ตราบใดท่ียังคงมีความตึงเครียดท่ี
ชายแดนยูเครน  "ผมไม่คิดว่าเราจะบรรลุขอ้ตกลงใดๆในการเจรจา โดยเราจะรบัฟังสิ่งท่ีพวกเขามีความกังวล และพวกเขาก็จะรบัฟังในสิ่งท่ีเ รามี
ความกังวล และเราจะดูว่าการเจรจามีความคืบหนา้หรือไม่ แต่คงเป็นไปไดย้าก ขณะท่ียงัคงมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึน้" นายบลิงเกนกล่าว  นาย
บลิงเกนยงัเสรมิว่า "รสัเซียส่งทหาร 100,000 นายประชิดชายแดนยเูครน และสามารถเพ่ิมก าลงัพลไดท้กุเมื่อ ดงันัน้ถา้เราตอ้งการลดความตึงเครียด 
และใหก้ารเจรจามีความคืบหนา้ เรื่องนีก้็จ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ข" 

• (+) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึน้ 1.4% ในเดือนพ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่งเพิ่มขึน้ 
1.4% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 1.2% หลงัจากพุ่งขึน้ 2.5% ในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายปี สต็อกสินคา้
คงคลงัภาคคา้ส่งพุ่งขึน้ 15.9% ในเดือนพ.ย. 

• (+) บิตคอยน์ดิ่งกว่า 5% ต ่าสุดรอบกว่า 5 เดือน หลุด 40,000 ดอลลาร ์ บิตคอยนด์ิ่งลงอย่างต่อเน่ืองหลุดระดับ 40,000 ดอลลารใ์นวนันี ้
ท่ามกลางความกังวลท่ีว่า อตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ในสหรฐัจะท าใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เร่งการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ซึ่งจะกดดนัสภาพคล่องใน
ตลาด  ทัง้นี ้บิตคอยนร์่วงลงมากกว่า 5% สู่ระดับ 39,558 ดอลลาร ์ซึ่งเป็นระดบัต ่าสุดนบัตัง้แต่วนัท่ี 5 ส.ค.2564  นอกจากนี ้บิตคอยนท์รุดตวัลง
มากกว่า 40% นบัตัง้แต่ท่ีพุ่งท าสถิติสงูสดุเหนือระดบั 69,000 ดอลลารใ์นเดือนพ.ย.2564 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า รับคาดการณเ์ฟดเร่งขึน้ดอกเบีย้-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกั ในการซือ้ขายท่ีตลาด
ปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัจันทร ์(10 ม.ค.) โดยไดปั้จจัยหนุนจากการคาดการณท่ี์ว่า อตัราเงินเฟ้อท่ีพุ่งขึน้ในสหรฐัจะผลกัดนัให้ ธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ขณะท่ีนกัลงทุนจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัในวนัพุธนี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็น
ดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน เพิ่มขึน้ 0.27% แตะท่ี 95.9906  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบ
กบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9272 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9185 ฟรงัก ์และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2680 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 
1.2633 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 115.21 เยน จากระดบั 115.56 เยน  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 1.1322 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1362 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะท่ีระดบั 1.3570 ดอลลาร ์จากระดบั 1.35 95 
ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 0.7169 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7184 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) นักวิเคราะหค์าดเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งทะลุ 7% ในเดือนธ.ค. จาก 6.8% ในเดือนพ.ย.  นกัลงทนุจบัตาตวัเลขเงินเฟ้อของสหรฐัในวนัพธุนี ้ซึ่ง
จะเป็นปัจจยัก าหนดทิศทางอัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด)  นกัวิเคราะหค์าดการณว์่า กระทรวงแรงงานสหรฐัจะเปิดเผยว่า 
ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้รโิภค พุ่งขึน้ 7.1% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี  นอกจากนี ้คาดว่าดชันี CPI 
พืน้ฐาน ซึ่งไม่นบัรวมหมวดอาหารและพลงังาน จะพุ่งขึน้ 5.4% ในเดือนธ.ค. 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  14.9** 13.5 

 22.00น. สหรฐัฯ สต็อกสินคา้คงคลงัภาคคา้ส่ง  1.4%** 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 ้

 
 

 

 

 

 


