
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,810 1,797 1,782 

1,834 1,849 1,863 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดพุ่งขึน้  19.74 ดอลลารต์่อออนซ ์ ตลอดทัง้วนัราคาทองค าไดร้บัแรงหนนุจากการพกัตวัของดชันีดอลลารแ์ละอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี  และ
แมจ้ะเกิดการอ่อนตวัลง แต่ราคายงัคงทรงตวัรกัษาระดบัเหนอื 1,800 ดอลลารไ์ดอ้ย่างตอ่เนื่อง  จึงเกิดแรงซือ้ Buy the Dip เขา้มาพยงุราคาเอาไว ้ ก่อนที่ราคาทองค าจะทะยานขึน้แข็งแกรง่  โดย
ไดร้บัแรงหนนุจากถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในระหว่างการกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุสิภาวานนี ้ที่แมว้่านายพาวเวลจะระบชุัด
ว่า เฟดพรอ้มจะขึน้อตัราดอกเบีย้มากกวา่ที่ผูก้  าหนดนโยบายคาดการณไ์วใ้นปัจจบุนัเพือ่สกดัการพุ่งขึน้ของเงนิเฟ้อ อย่างไรก็ดี  ผูก้  าหนดนโยบายยงัคงถกเถียงกนัถึงแนวทางในการปรบัลดงบดลุ
ของเฟด โดยอาจตอ้งใชเ้วลา 2-4 การประชมุกว่าที่เฟดจะตดัสินใจในเร่ืองดงักล่าวได ้ และแมว้่าเศรษฐกิจสหรฐัไมจ่ าเป็นตอ้งใชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลายที่ด  าเนินการอยู่อีกต่อไป  แต่ยงัมี 
"หนทางยงัอีกยาวไกล" ส  าหรบัสิ่งที่ใกลเ้คียงกบันโยบายที่เขม้งวด  โดยรวมแลว้ตลาดมองว่าถอ้ยแถลงของนายพาวเวลล ์Hawkish นอ้ยกว่าที่นกัลงทุนบางส่วนประเมินไว ้ อีกทัง้ยงั Hawkish 
นอ้ยกว่าถอ้ยแถลงของเจา้หนา้ทีเ่ฟดทา่นอื่น  ซึ่งสะทอ้นว่าเฟดจะไม่เรง่คมุเขม้นโยบายการเงนิแบบแข็งกรา้วเกินไปเพือ่สนบัสนนุเศรษฐกิจใหเ้ตบิโตอย่างแข็งแกรง่อย่างต่อเนื่อง  จึงส่งผลใหด้ชันี
ดอลลารอ์่อนค่าลง 0.36% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีรว่งลงจากระดบัสงูสดุรอบเกือบ 2 ปีจนเป็นปัจจยัส าคญัทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการทะยานขึน้ของทองค า  ดา้นกองทนุ 
SPDR ถือครองทองค าลดลง  -0.87 ตนั  ส  าหรบัวนันีจ้บัตาดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI)ของสหรฐั 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1823.11 1799.50 1800.70 1820.74 19.74 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,809.56 22.75 95.96 

MA 50 Days 1,806.23 23.18 95.91 

MA 200 Days 1,801.40 24.66 93.12 

RSI 9 Days 58.43 50.81 38.78 

RSI 14 Days 56.18 49.24 43.55 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 976.21 -0.87 

ishare 16,503.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9294 0.3069 0.4931 

10 วัน 0.8526 -0.2713 0.4090 

20 วัน 0.8520 0.4690 0.5250 

50 วัน 0.8472 0.6578 0.3329 

100 วัน 0.7253 0.1619 -0.2009 

200 วัน 0.6348 -0.0494 0.3469 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,810-1,797  

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,830-1,834 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,797 

 

 

ราคาทองค าพยายามทรงตวัเคลื่อนไหวในกรอบ หากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณแนวรบั 1,810 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้มีแนวโนม้ขึน้ทดสอบ
แนวตา้น 1,830-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่ถา้ไม่สามารถผ่านแนวตา้นได ้จะเกิดแรงขายออกมา โดยแนวรบัแรกจะอยู่ที่ 1,810 และแนว
รบัส าคญัอยู่บริเวณ 1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) "ยูไนเต็ด แอร์ไลน์" ประกาศลดเที่ยวบิน เหตุพนักงาน 3,000 รายป่วยโควิด  นายสก็อตต ์เคอรบ์ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของสายการบิน
ยไูนเต็ด แอรไ์ลน ์ระบุว่า ทางสายการบินจ าเป็นตอ้งปรบัลดเที่ยวบินในเดือนนี ้เน่ืองจากมีพนกังานมากถึง 3,000 รายท่ีแจง้ลาป่วยจากการติดเชือ้โควิด-19  
ทั้งนี ้ในเอกสารท่ีแจ้งต่อพนักงาน นายเคอรบ์ีระบุว่า ทางสายการบินจ าเป็นต้องปรบัลดจ านวนเท่ียวบินเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีจ านวนพ นักงานและ
ทรพัยากรที่เพียงพอในการใหบ้ริการต่อลกูคา้  อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยจ านวนเที่ยวบินท่ีมีการปรบัลดดงักล่าว 

• (+) ดอลลอ์่อนเทยีบสกุลเงินหลัก ตลาดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐ  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวนัองัคาร (11 ม.ค.) หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไม่ไดส้่งสญัญาณเรื่องทิศทางอตัราดอกเบีย้ท่ีแตกต่างไป
จากเดิม ขณะท่ีนักลงทุนจบัตาการเปิดเผยดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ของสหรฐัในวนันี ้ ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อ
เทียบกับสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.37% แตะท่ี 95.6314 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9237 ฟรงัก ์
จากระดบั 0.9272 ฟรงัก ์และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2581 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2680 ดอลลารแ์คนาดา แต่ดอ ลลาร์
สหรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 115.36 เยน จากระดบั 115.21 เยน  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1366 ดอลลาร ์จากระดบั 
1.1322 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดบั 1.3627 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3570 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียแข็งค่าขึน้แ ตะท่ีระดับ 
0.7208 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7169 ดอลลารส์หรฐั 

• (+) เวิลดแ์บงกห่ั์นคาดการณ์เศรษฐกิจโลกโต 4.1% ปีนี้จากพิษโควิด  ธนาคารโลกประกาศปรบัลดตวัเลขคาดการณ์การขยายตวัของเศรษฐกิจโลก
ในปีนีสู้่ระดบั 4.1% โดยลดลง 0.2% จากตวัเลขคาดการณใ์นเดือนมิ.ย.2564  นอกจากนี ้ธนาคารโลกปรบัลดตวัเลขคาดการณก์ารขยายตวัของเศรษฐกิจ
โลกในปีท่ีแลว้ สู่ระดบั 5.5% ลดลง 0.2% จากตวัเลขคาดการณก์่อนหนา้นีเ้ช่นกัน 

• (+) WHO เตือนอย่ามองโควิด-19 เป็นโรคประจ าถ่ินเหมือนไข้หวัด  องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ออกโรงเตือนในวนันีว่้า ประเทศต่างๆไม่ควรน่ิงนอน
ใจ โดยมองว่าโควิด-19 ไดก้ลายเป็นโรคประจ าถิ่นเหมือนกบัไขห้วดัใหญ่ แทนท่ีจะมองว่าเป็นโรคระบาดใหญ่ในวงกวา้ง 

• (-) สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดย่อมสูงกว่าคาดในเดือนธ.ค.  สหพนัธธ์ุรกิจอิสระแห่งชาติสหรฐั (NFIB) แถลงในวนันีว่้า ดชันีความเชื่อมั่น
ของธุรกิจขนาดย่อมปรบัตวัขึน้ 0.5 จดุ สู่ระดบั 98.9 ในเดือนธ.ค. สงูกว่าตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะหท่ี์ระดับ 98.7 

• (-) WHO เตือนชาวยุโรปกว่า 50% ติดเชื้อโอมิครอนภายใน 6-8 สัปดาห ์ นายฮานส ์คลูจ ผูอ้  านวยการประจ าภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางของ
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) กล่าวเตือนในวนันีว่้า ประชากรมากกว่าครึ่งหน่ึงของยุโรปจะติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนภายในเวลา 6-8 สปัดาห ์ 
นายคลูจกล่าวว่า ขณะนียุ้โรปมีผูต้ิดเชือ้โควิด-19 รายใหม่จ านวนมากกว่า 7 ลา้นรายภายในสปัดาหแ์รกของปีนี ้ซึ่งมากกว่าถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วง 2 
สปัดาหก์่อนหนา้นี ้

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 183.15 จุด ขานรับถ้อยแถลงพาวเวล  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัองัคาร (11 ม.ค.) โดยหุน้กลุ่มพลงังานและ
กลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึน้น าตลาด หลงัจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ไดส้่งสญัญาณเรื่องทิศทางอตัราดอกเบีย้ท่ีแตกต่างไป
จากเดิม นอกจากนี ้นายพาวเวลยังเชื่อมั่นว่า แผนการใชน้โยบายคุมเขม้ดา้นการเงินของเฟดจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจา้งงานของส หรฐั  
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,252.02 จุด เพิ่มขึน้ 183.15 จุด หรือ +0.51% , ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,713.07 จุด เพิ่มขึน้ 42.78 จุด หรือ 
+0.92% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 15,153.45 จดุ พุ่งขึน้ 210.62 จดุ หรือ +1.41% 

• (+/-) "พาวเวล" ยันเฟดพร้อมขึน้ดอกเบีย้มากกว่าคาดเพ่ือสกัดเงินเฟ้อ  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) กล่าวยืนยนัในวนันี้
ว่า เฟดจะใชค้วามพยายามในการสกัดการพุ่งขึน้ของเงินเฟ้อ แมจ้ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้มากกว่าท่ีมีการคาดการณ์ไว ้ "ห่วงโซ่อุ ปทานท่ีกลับสู่
ภาวะปกติจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดนัจากเงินเฟ้อในปีนี ้แต่เฟดก็ไม่กลวัท่ีจะตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่าท่ีคาดไว ้หากเงินเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงู"  
นายพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวุฒิสภาในวนันี ้ การกล่าวถ้อยแถลงในวนันี ้ถือเป็นการ "สอบสมัภาษณ์" ของนายพาวเวลต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ ดงักล่าว ก่อนท่ีจะทางคณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาใหก้ารรบัรองการแต่งตัง้นายพาวเวลเป็นประธานเฟดสมยัท่ี 2  อย่างไรก็ดี แ ม้
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมาธิการฯ นายพาวเวลก็ยงัจ าเป็นตอ้งผ่านการพิจารณาจากวฒุิสภาทัง้คณะ โดยเขาจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากเสียงส่วนใหญ่
ในวฒุิสภา 
 

 

                         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  98.9** 98.4 

 22.00น. สหรฐัฯ Fed Chair Powell Testifies  - - 

 ไม่ระบ ุ สหรฐัฯ การส ารวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจจาก IBD/TIPP  44.7** 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 ้

 
 

 

 

 

 

 


