
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,802 1,787 1,770 

1,834 1,849 1,863 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวนัศกุรท์ี่ผ่านมาปิดปรบัตวัลดลง 5.08 ดอลลารต์่อออนซ ์ แมว้่าสหรฐัจะเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัที่ออกมาแย่เกินคาดแทบจะทกุรายการ  ไม่ว่าจะเป็นยอดคา้ปลีกที่ดิ่งลง 
1.9% ในเดือนธ.ค., ดชันีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคจากม.ยมิชิแกนที่ปรบัตวัลงเกินคาดสู่ระดบั 68.8 ในเดือนม.ค.แตะระดบัต ่าสดุเป็นอนัดบั 2 ในรอบ 1 ทศวรรษ  และการผลิตภาคอตุสาหกรรม
ของสหรฐัที่ลดลง 0.1% ในเดือนธ.ค. สวนทางนักวิเคราะหท์ี่คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.2%  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าปรบัตวัขึน้จากประเด็นดงักล่าวอย่างจ ากดั  ขณะที่สญัญาณทางเทคนิคยงัคงบ่งชีว้่า
แรงซือ้ชะลอตวัลง  จงึส่งผลใหเ้กิดแรงขายสลบัออกมาเป็นระยะ  นอกจากนี ้ ราคาทองค ายังไดร้บัแรงกดดนัเพิ่มจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ10 ปีที่เพิ่มขึน้สู่ระดบั 1.773% 
รวมถึงดชันีดอลลารท์ี่พลิกกลบัมาแข็งค่า  เนื่องจากนกัลงทนุประเมินว่าตวัเลขเศรษฐกิจที่แย่เกินคาดไม่เพียงพอที่จะขดัขวางแผนการคมุเขม้นโยบายการเงินของเฟด  ประกอบกบัเจา้หนา้ที่เฟด
ยงัคงออกมาแสดงความเห็นในเชิง Hawkish อาทิ นายจอหน์ วิลเลียมส ์ประธานเฟดนิวยอรก์ที่กล่าวในวันศุกรว์่า เป็นเร่ือง “สมเหตุสมผล” ที่เฟดจะเร่ิมขึน้ดอกเบีย้ในปีนี ้ ส่วนนางแมร่ี เดลี 
ประธานเฟดซานฟรานซิสโก กล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ New York Times บน Twitter Spaces  ว่า COVID-19 เป็นสาเหตุหลกัของอัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไป และเฟดจ าเป็นตอ้งขึน้อัตรา
ดอกเบีย้เพื่อลดอปุสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัอปุทานที่ตงึตวัมากขึน้ นั่นส่งผลกดดนัใหร้าคาทองค าพกัตวัลงปิดตลาดในแดนลบ  ดา้นกองทนุ SPDR ถือครองทองไม่เปลี่ยนแปลง  ส  าหรบัวนันีไ้ม่มีการ
เปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัเนื่องจากตลาดเงิน  ตลาดทนุและตลาดทองค าสหรฐัจะปิดท าการในวนั Martin Luther King 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1829.09 1814.60 1821.74 1816.70 -5.08 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,811.03 22.75 95.63 

MA 50 Days 1,806.79 23.12 95.95 

MA 200 Days 1,802.54 24.63 93.16 

RSI 9 Days 53.13 50.80 38.03 

RSI 14 Days 53.21 50.01 41.09 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 976.21 0.00 

ishare 16,443.50 -34.51 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.9076 0.6995 0.8066 

10 วัน 0.8669 0.5722 0.6779 

20 วัน 0.8320 0.5520 0.6820 

50 วัน 0.8725 0.7098 0.5403 

100 วัน 0.7072 0.2084 -0.2236 

200 วัน 0.6401 -0.0829 0.3563 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,808-1,802  

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,827-1,834 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,802 

 

 

ราคาทองค ายงัคงพยายามทรงตวัรกัษาระดบัไว ้ระยะสัน้มีแนวโนม้ขึน้ทดสอบ 1,827-1,834 ดอลลารต์่อ
ออนซ ์แต่ถ้าไม่สามารถปรบัขึน้ไดจ้ะเกิดแรงขายท าก าไรออกมา โดยแนวรบัระยะสั้นจะอยู่ที่ 1,808-
1,802 ดอลลารต์่อออนซ ์ 
 



 

 

• (+) สหรัฐเผยรัสเซียอาจบุกโจมตีทางทหารต่อยูเครนภายใน 1 เดือน  ท าเนียบขาวเปิดเผยแถลงการณใ์นวนัศุกร ์(14 ม.ค.) เก่ียวกับการโจมตีทางไซ
เบอรข์องรสัเซียต่อยูเครน และระบุว่า รูปแบบการโจมตีดงักล่าวบ่งชีว่้า รสัเซียอาจบุกโจมตียูเครนภายใน 1 เดือน  "หน่วยข่าวกรองท่ีตรวจสอบปฏิบตัิการ
ทางไซเบอรข์องรสัเซียกบัยูเครนเชื่อว่ารูปแบบกิจกรรมของรสัเซียอาจส่งสญัญาณว่า จะมีการบุกรุกภาคพืน้ดินของยเูครนภายใน 30 วนัขา้งหนา้" ท าเนียบ
ขาวระบุในแถลงการณ์  ส านักข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ก่อนหนา้นี ้สหรฐัระบวุ่า รสัเซียก าลงัเตรียมขอ้อา้งเพื่อบุกยูเครนในรูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร ์
หากการด าเนินการทางการทตูไม่บรรลเุป้าหมาย   

• (+) จีนประณามสหรัฐคว ่าบาตรอิหร่าน หลังจีน-อิหร่านบรรลุข้อตกลง  ทางการจีนเปิดเผยว่า จีนไม่เห็นดว้ยกับการด าเนินมาตรการคว ่าบาตรฝ่าย
เดียวของสหรฐัต่ออิหร่าน ขณะท่ีรฐัมนตรีต่างประเทศจีนและอิหรา่นประกาศเปิดตวัขอ้ตกลงความรว่มมือ 25 ปี เพื่อมุ่งกระชับความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง  ส านกัข่าวรอยเตอรร์ายงานว่า ในระหว่างการประชมุเมื่อวนัศกุร ์(14 ม.ค.) ท่ีเมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู นายหวงั อีร้ฐัมนตรีต่างประเทศของจีนยงั
สนบัสนนุความพยายามในการรือ้ฟ้ืนขอ้ตกลงนิวเคลียรปี์ 2558 ระหว่างอิหรา่นและชาติมหาอ านาจ  

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 201.81 จุด ผิดหวังผลประกอบการแบงกใ์หญ่   ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัศุกร ์(14 ม.ค.) โดยหุน้กลุ่มการเงิน
ถ่วงตลาดลงอย่างหนัก หลังนักลงทุนผิดหวังกับการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4/2564 ของธนาคารสหรฐัขนาดใหญ่ในช่วงเริ่มต้นฤดูเปิด เผยผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรฐั  ทัง้นี ้ดชันีเฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 35,911.81 จดุ ลดลง 201.81 จุด หรือ -0.56%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 
4,662.85 จดุ เพิ่มขึน้ 3.82 จดุ หรือ +0.08% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 14,893.75 จดุ เพิ่มขึน้ 86.94 จดุ หรือ +0.59% 

• (+) เฟดเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.1% ในเดือนธ.ค.  ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) รายงานในวนันีว่้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของ
สหรฐัลดลง 0.1% ในเดือนธ.ค. สวนทางนักวิเคราะหท่ี์คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.2% หลังจากดีดตวัขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ย.   การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรฐั
ปรบัตวัลงครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนก.ย. โดยไดร้บัผลกระทบจากภาวะคอขวดในห่วงโซ่อปุทาน ขณะที่สภาวะอากาศท่ีอบอุ่นกดดนัภาคสาธารณปูโภค 

• (+) ผลส ารวจม.มิชิแกนชี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคด่ิงลงต ่ากว่าคาด  ผลส ารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภคสหรฐั
ปรบัตวัลงสู่ระดบั 68.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุเป็นอนัดบั 2 ในรอบ 1 ทศวรรษ จากระดบั 70.6 ในเดือนธ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณว่์าดชันี
จะปรบัตวัลงสู่ระดบั 70.0 

• (+) สหรัฐเผยดัชนีราคาน าเข้าลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค.  กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยในวนันีว่้า ดชันีราคาน าเขา้ลดลง 0.2% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบ
รายเดือน ซึ่งเป็นการปรบัตวัลงครัง้แรกนับตัง้แต่เดือนส.ค.2564 หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.7% ในเดือนพ.ย.  นกัวิเคราะหค์าดการณก์่อนหนา้นีว่้าดชันีราคาน าเขา้
จะเพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนธ.ค.   เมื่อเทียบรายปี ดชันีราคาน าเขา้พุ่งขึน้ 10.4% ในเดือนธ.ค. หลงัจากเพิ่มขึน้ 11.7% ในเดือนพ.ย.  

• (+) สหรัฐเผยยอดค้าปลีกด่ิงลง 1.9% ในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า ยอดคา้ปลีกดิ่งลง 1.9% ในเดือนธ.ค. ขณะท่ีนักวิเคราะหค์าดว่า
ทรงตวัในเดือนดงักล่าว หลังจากเพิ่มขึน้ 0.2% ในเดือนพ.ย.  ยอดคา้ปลีกท่ีดิ่งลงในเดือนธ.ค. ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19, การขาด
แคลนสินคา้ รวมทัง้ราคาสินคา้ท่ีพุ่งขึน้อย่างมาก ซึ่งไดส้่งผลกระทบต่ออุปสงคข์องผูบ้ริโภค  ส่วนยอดคา้ปลีกพืน้ฐาน ซึ่งไม่รวมยอดขายรถยนต ์น า้มนั วสัดุ
ก่อสรา้ง และอาหาร รว่งลง 3.1% ในเดือนธ.ค. สวนทางนกัวิเคราะหท่ี์คาดว่าเพิ่มขึน้ 0.3% หลงัจากลดลง 0.5% ในเดือนพ.ย. 

• (-) ดอลลดี์ดตัวขึน้ หลังร่วง 3 วันติดต่อกัน  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอรก์ในวนัศุกร ์(14 
ม.ค.) โดยดีดตวัขึน้หลงัจากรว่งลง 3 วนัติดต่อกนั  ทัง้นี ้ดชันีดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกุลเงินหลกั 6 สกลุในตะกรา้
เงิน เพิ่มขึน้ 0.39% แตะที่ 95.1673  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัเงินเยน ท่ีระดบั 114.14 เยน จากระดบั 114.06 เยน, ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบ
กับฟรงัก์สวิส ท่ีระดับ 0.9137 ฟรงัก์ จากระดับ 0.9107 ฟรงัก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดับ 1.2560 ดอลลารแ์คนาดา จากระดับ 
1.2488 ดอลลารแ์คนาดา  ยโูรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ท่ีระดบั 1.1415 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1460 ดอลลาร,์ เงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 
1.3676 ดอลลาร ์จากระดบั 1.3718 ดอลลาร ์และดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะที่ระดบั 0.7208 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7288 ดอลลารส์หรฐั 

• (+/-) สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจพุ่งขึน้ 1.3% ในเดือนพ.ย.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัเปิดเผยว่า สต็อกสินคา้คงคลงัภาคธุรกิจพุ่งขึน้ 1.3% 
ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคลอ้งกบัตวัเลขคาดการณข์องนกัวิเคราะห ์หลงัจากเพิ่มขึน้ 1.3% เช่นกนัในเดือนต.ค.  เมื่อเทียบรายปี สต็อกสินคา้คง
คลงัภาคธุรกิจพุ่งขึน้ 8.7% ในเดือนพ.ย. 

                          ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 17 ม.ค. 09.00น. จีน ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4   3.3% 4.9% 

 09.00น. จีน ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   3.8% 3.9% 

 09.00น. จีน การลงทนุในสินทรพัยถ์าวรเดือน   4.9% 5.2% 

 09.00น. จีน การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือน   3.7% 3.8% 

 ทัง้วนั สหรฐัฯ Bank Holiday : Martin Luther King Day   - - 

วนัองัคารท่ี 18 ม.ค. ไม่ระบ ุ ญ่ีปุ่ น มติอตัราดอกเบีย้นโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10% -0.10% 

 17.00น. ยโุรป ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   29.2 26.8 

 17.00น. เยอรมนี ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ โดย ZEW   32.1 29.9 

 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต (Empire State Index)   25.0 31.9 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีตลาดท่ีอยู่อาศยัจาก NAHB   84 84 

วนัพธุท่ี 19 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.2% 5.1% 

 20.30น. สหรฐัฯ การอนญุาตก่อสรา้งเดือนธ.ค.   1.71M 1.71M 

 20.30น. สหรฐัฯ ขอ้มลูการเริ่มสรา้งบา้นเดือนธ.ค.   1.65M 1.68M 

วนัพฤหสับดีท่ี 20 ม.ค. 14.00น. เยอรมนี ดชันีราคาผูผ้ลิต (PPI) เดือนธ.ค.   0.8% 0.8% 

 17.00น. ยโุรป ดชันีราคาผูบ้ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.   5.0% 5.0% 

 20.30น. สหรฐัฯ ผลส ารวจแนวโนม้ธุรกิจจากเฟดฟิลาเดลเฟีย   19.9 15.4 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   221K 230K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   6.42M 6.46M 

 23.00น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - -4.6M 

วนัศุกรท่ี์ 21 ม.ค. 14.00น. องักฤษ ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค.   -0.6% 1.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีชีน้  าเศรษฐกิจ จาก Conference Board   0.8% 1.1% 

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

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 14 มกราคม 2022 ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


