
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,810 1,797 1,782 

1,834 1,849 1,863 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดปรบัตวัลดลง 4.06 ดอลลารต์่อออนซ ์ โดยราคาเผชิญกบัแรงขายท าก าไรหลงัจากขึน้ไปทดสอบระดบัสงูสดุบริเวณ 1,827.96 ดอลลารต์่อออนซ ์ ประกอบกบัเกิดแรง
ขายทางเทคนิคหลงัจากเกิดสญัญาณที่บ่งชีว้่าแรงซือ้เร่ิมชะลอตวัลง  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายงัไดร้บัแรงกดดนัเพิ่มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปี ที่ดีดตวัขึน้จากระดบั
ต ่าสดุบริเวณ  1.69% และกลบัมาเคลื่อนไหวเหนือ 1.7% อีกครัง้จากการคาดการณว์่าธนาคารกลางสหรฐั(เฟด) มีแนวโนม้จะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างเรว็สดุในการประชมุนโยบายการเงิน
ประจ าเดือนมี.ค.  สะทอ้นจากความเห็นในเชิง Hawkish จากเจา้หนา้เฟด  อาทิ  นางลาเอล  เบรนารด์ หนึ่งในคณะผูว้่าการเฟดที่ไดก้ล่าวต่อคณะกรรมาธิการดา้นการธนาคารประจ าวุฒิสภา
สหรฐัวานนีว้่า เฟดอาจปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เพื่อสกัดเงินเฟ้อ และคาดการณ์ว่าจะมีการขึน้ดอกเบีย้หลายครัง้ตลอดทัง้ปี  ส่วนนางแมร่ี เดลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโก กล่าว
สอดคลอ้งกนัวา่เนื่องจากอตัราเงินเฟ้อในระดบัสงู และตลาดแรงงานที่แข็งแกรง่  ดงันัน้การปรบัขึน้ดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.นัน้สมเหตสุมผล  ปัจจยัดงักล่าวกดดนัใหร้าคาทองค าปรบัตวัลงทดสอบ
ระดับต ่าสดุบริเวณ 1,812.38 ดอลลารต์่อออนซ ์ อย่างไรก็ดี  ดชันีดอลลารอ์่อนค่าลงแตะระดับต ่าสดุในรอบ 2 เดือนครัง้ใหม่  โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการเปิดเผยตวัเลขดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) 
และตัวเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการว่างงานที่ออกมาแย่เกินคาด  จึงส่งผลใหท้องค าฟ้ืนตัวขึน้มาปิดตลาดเหนือ 1,820 ดอลลารต์่อออนซใ์นที่สุด  ดา้นกองทุน SPDR ถือครองทองค าไม่เปลี่ยนแปลง  
ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยยอดคา้ปลีก, การผลิตภาคอตุสาหกรรม และคาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1827.96 1812.38 1825.68 1821.78 -4.06 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,810.45 22.77 95.69 

MA 50 Days 1,807.12 23.15 95.92 

MA 200 Days 1,802.17 24.64 93.15 

RSI 9 Days 59.85 57.86 25.53 

RSI 14 Days 57.32 54.29 33.21 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 976.21 0.00 

ishare 16,478.01 -25.89 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9531 0.9659 0.7639 

10 วัน 0.8931 0.2057 0.6277 

20 วัน 0.8322 0.5558 0.6752 

50 วัน 0.8728 0.7188 0.5182 

100 วัน 0.7150 0.1850 -0.2060 

200 วัน 0.6376 -0.0677 0.3507 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,812-1,810  

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

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,797 

 

 

หากการอ่อนตัวลงของราคาทองค ายังสามารถรกัษาระดับเหนือบริเวณแนวรบั 1,812-1,810 ดอลลารต์่อออนซ ์ได ้อาจจะเห็นการดีดตัว
กลบัขึน้ไปบริเวณแนวตา้น 1,830-1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์แต่หากราคาผ่านแนวตา้นแรกไดจ้ะท าใหร้าคาปรบัตวัขึน้ต่อทดสอบแนวตา้น
ถดัไปโซน 1,849 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) ดอลลอ์่อน หลังสหรัฐเผยข้อมูลเศรษฐกิจซบเซา  ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวันพฤหสับดี (13 ม.ค.) หลังสหรฐัเปิดเผยขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ซึ่งรวมถึงจ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานท่ีพุ่งขึน้แตะ ระดับสูงสุด
นับตัง้แต่เดือนพ.ย.2564  ทั้งนี ้ดัชนีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้ าเงิน ลดลง 
0.13% แตะท่ี 94.7989 เมื่อคืนนี ้ ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 114.06 เยน จากระดบั 114.40 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบ
กบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9107 ฟรงัก ์จากระดบั 0.9135 ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ที่ระดบั 1.2488 
ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 1.2501 ดอลลารส์หรฐั  ยโูรแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1460 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1448 ดอลลาร ์ขณะท่ี
เงินปอนดแ์ข็งค่าขึน้สู่ระดบั 1.3718 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3711 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียออ่นค่าลงแตะที่ระดบั 0.7288 ดอลลาร ์จากระดบั 
0.7290 ดอลลาร ์

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 176.70 จุด จากแรงขายหุ้นเทคโนฯ,กังวลเฟดขึน้ดอกเบีย้  ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัพฤหสับดี (13 
ม.ค.) เนื่องจากนกัลงทนุเทขายท าก าไรหุน้กลุ่มเทคโนโลยี หลงัจากราคาหุน้พุ่งขึน้ติดต่อกนั 3 วนัท าการ นอกจากนี ้ตลาดยงัไดร้บัแรงกดดนัจากการ
ท่ีเจา้หนา้ท่ีหลายคนของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ซึ่งรวมถึงนางลาเอล เบรนารด์ ไดอ้อกมาแสดงความเห็นเก่ียวกับภาวะเงินเฟ้อและการปรบัขึน้
อัตราดอกเบีย้  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 36,113.62 จุด ลดลง 176.70 จุด หรือ -0.49%, ดัชนี S&P500 ปิดท่ี 4,659.03 จุด ลดลง 
67.32 จดุ หรือ -1.42% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,806.81 จดุ รว่งลง 381.58 จดุ หรือ -2.51% 

• (+) สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งขึน้ 9.7% ในเดือนธ.ค. ต ่ากว่าคาดการณ ์ กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวดั
เงินเฟ้อจากการใชจ้่ายของผูผ้ลิต พุ่งขึน้ 9.7% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่ท่ีมีการรวบรวมขอ้มลูดั งกล่าวในเดือนพ.ย.
2553 แต่ต ่ากว่าท่ีนักวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 9.8% หลังจากดีดตวัขึน้ 9.6% ในเดือนพ.ย.  เมื่อเทียบรายเดือน ดชันี PPI ปรบัตวัขึน้ 0.2% ใน
เดือนธ.ค. ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.4% หลงัจากดีดตวัขึน้ 0.8% ในเดือนพ.ย.  ส่วนดชันี PPI พืน้ฐาน ซึ่งไม่นบัรวมหมวดอาหารและ
พลงังาน ปรบัตวัขึน้ 0.4% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต ่ากว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 0.5% หลงัจากดีดตวัขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ย. 

• (+) สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึน้สัปดาหท์ีแ่ล้ว สวนทางคาดการณ ์ กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยตวัเลขผูย้ื่นขอสวสัดิการ
ว่างงานครัง้แรกเพิ่มขึน้ 23,000 ราย สู่ระดบั 230,000 รายในสปัดาหท่ี์แลว้ ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนพ.ย.2564 และสวนทางนกัวิเคราะหท่ี์
คาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 200,000 ราย 

• (+) เยอรมนีชีส้ถานการณรั์สเซียยังน่าวิตก แม้มีการเจรจากับนาโต  นายโอลาฟ ชอลซ ์นายกรฐัมนตรีเยอรมนี กล่าวว่า สถานการณใ์นรสัเซีย
ยงัคงไม่ไดล้ดความน่าวิตก หลงัการเริ่มตน้เจรจาระหว่างรสัเซียและองคก์ารสนธิสญัญาป้องกนัแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต ท่ีกรุงบรสัเซลส์  อย่างไร
ก็ดี นายชอลซร์ะบุว่า เป็นเรื่องส าคญัอย่างมากท่ีการเจรจาจะตอ้งด าเนินไป ขณะท่ีรสัเซียยงัคงมีการส่งยุทโธปกรณเ์พิ่มเติมไปยังชายแดนยูเครน 
หลงัการเริ่มตน้การเจรจา 

• (+) CDC เผยโอมิครอนใกล้ครองสหรัฐครบ 100% แล้ว  ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผยในวนันีว้่า จ านวนผูต้ิดเชือ้ไวรสั
โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในสหรฐัมีสดัส่วนมากกว่า 98% ของจ านวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่ในประเทศ  นางเจเน็ต วูดคอก รกัษาการผูอ้  านวยการ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) กล่าวเตือนว่า "ประชากรส่วนใหญ่ในสหรฐัจะติดเชือ้โควิด-19 และเราตอ้งสรา้งความมั่นใจว่า
โรงพยาบาลจะยงัคงสามารถรองรบัผูป่้วยได"้ 
 

 

                         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.   0.2%** 0.8% 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีราคาผูผ้ลิตพืน้ฐาน (Core PPI) เดือนธ.ค.   0.5%** 0.7% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   230K** 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 ้

 
 

 

 


