
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,810 1,797 1,782 

1,834 1,849 1,863 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตัวเพิ่มขึน้ 5.10 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาทองค าปรบัตัวขึน้หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อจาก
การใชจ้่ายของผูบ้ริโภค เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือนสงูกว่าที่นกัวิเคราะหค์าดการณท์ี่ระดับ 0.4% แต่เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พุ่งขึน้ 7.0% ในเดือนธ.ค. ซึ่งแมจ้ะเป็นระดับ
สงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมิ.ย. 1982 แต่ก็ถือว่าสอดคลอ้งกบัการคาดการณข์องนกัวเิคราะหส์่วนใหญ่  ตวัเลขเลขดงักล่าวสะทอ้นวา่เงนิเฟอ้ของสหรฐัพุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุในรอบเกือบ 40 ปีซึ่งจะเป็น
ปัจจยัสนบัสนนุใหธ้นาคารกลางสหรฐั (เฟด) เดินหนา้แผนการคมุเขม้นโยบายการเงิน  แต่เงินเฟ้อก็ไม่ไดร้อ้นแรงถึงขนาดที่จะเรง่ใหเ้ฟดตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างแข็งกรา้ว ในปีนีเ้ช่นกัน  
ประกอบกับตลาดมี Price in การขึน้ดอกเบีย้ของเฟดไปพอสมควรแลว้  นั่นท าใหด้ัชนีดอลลารเ์ผชิญกับแรงขาย  ส่งผลใหด้ัชนีดอลลารร์่วงลงแตะระดับต ่าสุดที่ 94.907 ซึ่งเป็นระดับต ่าที่สุด
นบัตัง้แต่ 11 พ.ย. ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีร่วงแตะระดับต ่าสุดที่ 1.7093%  จนเป็นปัจจัยหนุนทองค าในฐานะสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้หผ้ลตอบแทนในรูปแบบของ
ดอกเบีย้เพิ่ม  ปัจจยัที่กล่าวมาท าให้ราคาทองค าดีดตวัขึน้ทดสอบระดบัสงูสุดบริเวณ 1,827.96 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวันนีต้ิดตามการ
เปิดเผยดัชนีราคาผูผ้ลิต (PPI), จ านวนผูข้อรบัสวัสดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์และถอ้ยแถลงของนางลาเอล  เบรนารด์หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟด  ต่อคณะกรรมการการธนาคารประจ า
วฒุิสภาของสหรฐัในกระบวนการพิจารณาแต่งตัง้นางเบรนารด์เป็นรองประธานเฟด  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1827.96 1814.30 1821.50 1825.84 5.10 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,811.36 22.80 95.79 

MA 50 Days 1,807.06 23.18 95.91 

MA 200 Days 1,801.78 24.65 93.13 

RSI 9 Days 61.37 60.45 28.32 

RSI 14 Days 58.20 55.91 35.55 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 976.21 0.00 

ishare 16,503.90 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9698 0.8708 0.8439 

10 วัน 0.8819 0.0714 0.5825 

20 วัน 0.8279 0.5176 0.6310 

50 วัน 0.8640 0.7007 0.4519 

100 วัน 0.7205 0.1752 -0.2041 

200 วัน 0.6353 -0.0557 0.3477 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,814-1,810  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,797 

 

 

หากระหว่างวนัหากราคาทองค าไม่หลดุแนวรบัแรกโซน 1,814-1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์ราคามีโอกาสราคาดีดตวัขึน้ต่อ โดยหากยืนเหนือ
บริเวณ 1,830-1,834 ดอลลารต์่อออนซไ์ด ้การขยบัขึน้จะมีแนวตา้นถดัไปโซน 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์หากหลดุแนวรบัแรก กรอบดา้นล่าง
จะอยู่ที่ 1,797 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) IMF เตือนขึน้ดอกเบีย้สกัดเงินเฟ้อจะเพ่ิมความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจ  นางคริสตาลินา จอรเ์จียวา ผูอ้  านวยการกองทนุการเงินระหว่างประเทศ 
(IMF) กล่าวว่า การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อแกปั้ญหาเงินเฟ้อจะยิ่งเพิ่มความอนัตราย และตอกย า้ความเหลื่อมล า้ในการพฒันาเศรษฐกิจระหว่างชาติท่ี
พฒันาแลว้และชาติท่ีก าลงัพฒันา  "ธนาคารกลางสหรฐัและธนาคารกลางแห่งอื่นๆ ต่างก็รูด้ีว่าจะจัดการกบัเงินเฟ้ออย่างไร แต่สิ่งนีจ้ะต้องด าเนินการอย่าง
ระมดัระวงั เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ และเพิ่มความเสี่ยงจากความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจ" นางจอรเ์จียวากล่าว   

• (+) บอนดยี์ลดส์หรัฐร่วงหลุด 1.72% หลังเผยตัวเลขเงินเฟ้อ   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัอายุ 10 ปีร่วงหลุดระดับ 1.72% หลังสหรฐั
เปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อสงูสดุในรอบเกือบ 40 ปี แต่สอดคลอ้งกับตวัเลขคาดการณ์ของตลาด  ณ เวลา 21.24 น.ตามเวลาไทย อตัราผลตอบแทนพั นธบตัร
รฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี รว่งลงสู่ระดบั 1.718% ขณะที่อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ30 ปี ปรบัตวัลงสู่ระดบั 2.057% 

• (+) ดอลลอ์่อนค่า หลังสหรัฐเผยเงินเฟ้อสอดคล้องคาดการณ์   ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรต
เงินตรานิวยอรก์ในวันอังคาร (12 ม.ค.) หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อท่ีสอดคลอ้งกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ขณะท่ีนักลงทุนจับ ตาขอ้มูล
เศรษฐกิจของสหรฐัในสัปดาหนี์ ้ซึ่งรวมถึงจ านวนผู้ขอรบัสวัสดิการว่างงาน และยอดค้าปลีก  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความ เคลื่อนไหวของ
ดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกรา้เงิน ลดลง 0.74% แตะท่ี 94.9201 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเ มื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดับ 
114.40 เยน จากระดบั 115.36 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9135 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9237 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลล ารส์หรฐัยงัอ่อน
ค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2501 ดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2581 ดอลลารแ์คนาดา  ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารส์หรฐั ท่ีระดับ 
1.1448 ดอลลาร ์จากระดับ 1.1366 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้แตะท่ีระดับ 1.3711 ดอลลาร ์จากระดับ 1.3627 ดอลลาร ์ส่วนดอลลา ร์
ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7290 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7208 ดอลลารส์หรฐั 

• (-) ดาวโจนสปิ์ดบวก 38.30 จุด ขานรับเงินเฟ้อสอดคล้องคาดการณ์   ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดบวกในวนัพุธ (12 ม.ค.) โดยไดแ้รงหนุน
จากมุมมองท่ีว่า ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรฐัท่ีสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดจะไม่ท าให้ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ถูกกดดันใหเ้ร่งปรบัขึน้ อัตรา
ดอกเบีย้ ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารรายใหญ่ในวันพรุ่งนี ้ซึ่งรวมถึงเจพีมอรแ์กน และซิตีก้รุ๊ป  ดัชนีเฉลี่ย
อตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,290.32 จุด เพิ่มขึน้ 38.30 จดุ หรือ +0.11% , ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,726.35 จุด เพิ่มขึน้ 13.28 จดุ หรือ +0.28% และดชันี 
Nasdaq ปิดท่ี 15,188.39 จดุ เพิ่มขึน้ 34.94 จดุ หรือ +0.23% 

• (-) บิตคอยน์พุ่งทะลุ $43,000 คาดเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อสอดคล้องคาดการณ์  บิตคอยน์พุ่งทะลุระดับ 43,000 ดอลลารใ์นวันนี ้
ขณะท่ีนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะไม่เร่งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้  หลังสหรฐัเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อท่ีสอดคลอ้งกับตัวเลขคาดการณ์ของ
ตลาด  ณ เวลา 00.26 น.ตามเวลาไทย บิตคอยนพ์ุ่งขึน้ 2.19% สู่ระดบั 43,731.30 ดอลลารใ์นการซือ้ขายบนแพลตฟอรม์ Coinbase 

• (-) ซีอีโอแบงกส์วิสคาดบิตคอยนพุ่์งแตะ $75,000 ปีนี้  นายกิโด บูหเ์ลอร ์ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารของธนาคาร Seba จากสวิตเซอรแ์ลนด ์กล่าวว่า 
เขาเชื่อมั่นว่าบิตคอยนจ์ะพุ่งแตะระดับ 75,000 ดอลลารใ์นปีนี ้โดยไดแ้รงหนุนจากค าสั่งซือ้ของนักลงทุนสถาบนั  "เราเชื่อว่าราคาบิตค อยนจ์ะปรบัตวัขึน้
ต่อไป โดยแบบจ าลองของเราบ่งชีว่้าราคาจะดีดตัวแตะ 50,000-75,000 ดอลลาร ์ผมค่อนขา้งเชื่อมั่นว่าราคาจะไปถึงระดบัดังกล่าว ปัญหาคือเมื่อไหร่
เท่านัน้" นายบูหเ์ลอรก์ล่าว  อย่างไรก็ดี นายบูหเ์ลอรย์ า้ว่าบิตคอยนย์งัคงมีความผนัผวนสงู โดยไดด้ิ่งลงหลดุระดบั 40,000 ดอลลารเ์มื่อวนัจันทรท่ี์ผ่านมา 
หลงัจากพุ่งท าสถิติสงูสดุเหนือระดบั 69,000 ดอลลารใ์นเดือนพ.ย.2564 

• (+/-) สหรัฐเผยดัชนี CPI พุ่ง 7.0% ในเดือนธ.ค. สูงสุดเกือบ 40 ปี  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผูบ้ริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวดัเงิน
เฟ้อจากการใชจ้่ายของผูบ้ริโภค พุ่งขึน้ 7.0% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนับตัง้แต่เดือนมิ.ย.2525 และสอดคล้องกับตวัเลขคาดการณ์
ของนักวิเคราะห ์จากระดับ 6.8% ในเดือนพ.ย.  นอกจากนี ้ดชันี CPI เพิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ี
ระดบั 0.4% จากระดบั 0.8% ในเดือนพ.ย.  ขณะเดียวกัน ดชันี CPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน พุ่งขึน้ 5.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบ
รายปี สงูกว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณ์ท่ีระดบั 5.4% จากระดบั 4.9% ในเดือนพ.ย.  นอกจากนี ้ ดชันี CPI พืน้ฐานดีดตัวขึน้ 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน สูง
กว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.5% จากระดบั 0.5% ในเดือนพ.ย. 

 
                         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.  2.3%** 1.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.  0.5%** 0.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูบ้ริโภคพืน้ฐาน (Core CPI) เดือนธ.ค.  0.6%** 0.5% 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์  -4.6M** -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 ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 


