
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,805 1,792 1,778 

1,834 1,849 1,863 

   

 

สรุป  ราคาทองค าวานนีปิ้ดดิ่งลง 28.28 ดอลลารต์่อออนซ ์ ระหว่างวันราคาทองพยายามดีดขึน้แต่ไม่สามารถทะลุผ่านระดบัสงูสุดของวนัก่อนหนา้  พรอ้มกับเกิดสญัญาณที่สะทอ้นว่าแรงซือ้ชะลอตวัลง  
จนกระทั่งราคาทองค าหลดุแนวรบัระยะสัน้รวมถึงไดร้บัแรงกดดันจากตลาดหุน้สหรฐัที่เปิดตลาดในแดนบวกซึ่งกระตุน้แรงขายสินทรพัยป์ลอดภยัอย่างทองค า  อย่างไรก็ดี  ราคาทองค าปรบัตัวลงต่อหลงั
การประชุมธนาคารกลางสหรฐัประจ าเดือนม.ค. แมว้่า Statement หลงัการประชุมจะสอดคลอ้งกับการคาดการณ์ของตลาด  คือ  เฟดมีการคงดอกเบีย้ที่ 0.00-0.25% ตามคาด, เดินหนา้ Taper QE ใน
วงเงิน 3 หมื่นลา้นดอลลารต์่อเดือนตามเดิม, ส่งสญัญาณขึน้อัตราดอกเบีย้ในเร็วๆนี ้ และระบวุ่าการลดขนาดงบดบุจะเกิดขึน้หลงัจากการขึน้อตัราดอกเบีย้ไดเ้ริ่มตน้ขึน้แต่ไม่ไดร้ะบุก าหนดเวลาชดัเจนว่า
เฟดจะเริ่มลดงบดุลเมื่อใด  แต่ถือว่าถอ้ยแถลงของนายเจอโรม พาวเวลลป์ระธานเฟดหลงัจากนั้นมีการส่งสญัญาณในเชิง Hawkish มากกว่าที่ตลาดคาดการณไ์วอ้ย่างชดัเจน  ทัง้การแสดงความวิตกว่า
สถานการณเ์งินเฟ้ออาจจะรุนแรงขึน้เล็กนอ้ย จนท าใหเ้ฟดตอ้งปรบันโยบายการเงินเพื่อการแกไ้ขเรื่องนีห้ากสถานการณย์ ่าแย่ลงอีก  และแมก้ระทั่งระบวุ่ายังมีช่องว่างพอ” ที่เฟดจะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้
โดยไม่ใหส้่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน  และเฟดไม่ปฏิเสธความเป็นไปไดท้ี่ว่าอาจจะมีการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในทกุการประชมุ  ปัจจัยดงักล่าวหนนุดัชนีดอลลารใ์หแ้ข็งค่าแตะระดบัสูงสดุในรอบเกือบ 
5 สปัดาห ์ พรอ้มหนุนอตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรฐับาลสหรฐัใหเ้พิ่มขึน้สู่ระดบั 1.880% จนกดดันใหร้าคาทองค าดิ่งลงแตะระดบัต ่าสดุบริเวณ 1,815.24 ดอลลารต์่อออนซ ์ ดา้นกองทนุ SPDR ถือครอง
ทองค าเพ่ิมขึน้ +1.16 ตนั  ส  าหรบัวนันีต้ิดตามการเปิดเผยประมาณการครัง้แรก GDP ไตรมาส 4/2021, ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทน, จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงาน, ยอดท าสญัญาขายบา้นที่รอปิดการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเคลือ่นไหวของราคาทองค า  
Asset High Low Open Close Change 

Gold 1850.05 1815.24 1847.88 1819.42 -28.28 1810.69 1796.10 1801.30 1797.00 
 

Technical Analysis 

Technical Analysis Gold Silver Oil 

MA 10 Days 1,828.46 23.68 95.81 

MA 50 Days 1,802.98 22.96 96.06 

MA 200 Days 1,805.09 24.55 93.34 

RSI 9 Days 46.21 48.37 68.37 

RSI 14 Days 49.66 51.16 61.62 

 

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

Fund Tones Change 

SPDR 1,014.26 +1.16 

ishare 16,640.47 0.00 

Correlation-Gold 

Day Silver Oil Euro 

5 วัน 0.3517 -0.7686 0.6097 

10 วัน 0.7443 -0.0574 -0.3451 

20 วัน 0.8702 0.5397 0.1105 

50 วัน 0.7869 0.7493 0.4037 

100 วัน 0.7128 0.4053 -0.4145 

200 วัน 0.6617 -0.0851 0.3493 
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ค ำแนะน ำ    เปิดสถานะซ้ือ 1,809 -1,805 

จุดท ำก ำไร ขายเพ่ือท าก าไร $1,829-1,834 

ตัดขำดทุน ตดัขาดทนุสถานะซื้อหากหลดุ $1,805 

 

 

หากราคาทองค าปรบัตวัลงมาพอเขา้ใกลโ้ซนแนวรบั 1,809-1,805 ดอลลารต์่อออนซ ์อาจมีแรงดีดกลบัสัน้ๆ เบือ้งตน้อาจตอ้ง
ระวังแรงขายกลับลงมาอีกครัง้หากราคายงัไม่มีแรงซือ้มากพอหรือมีปัจจัยใหม่มาดนัราคาขึน้ โดยประเมินแนวตา้นที่ 1,829-
1,834 ดอลลารต์่อออนซ ์
 



 

 

• (+) เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดลงสู่ทะเลนอกชายฝ่ังตะวันออกเช้านี้  คณะเสนาธิการรว่มของเกาหลีใต ้(JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิง
ขีปนาวุธท่ียงัไม่ทราบชนิดอย่างนอ้ย 1 ลกูลงสู่ทะเลนอกชายฝ่ังตะวนัออกในช่วงเชา้วนันี ้ซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครัง้ที่ 6 ในเดือนนี้   ทัง้นี ้JCS ยืนยนัว่าได้
ตรวจพบการยิงขีปนาวธุของเกาหลีเหนือ แต่ยงัไม่ไดร้ะบชุนิดของขีปนาวธุและรายละเอียดอื่น ๆ ในขณะนี ้

• (+) จับตารัสเซียอาจส่งทหารเข้าคิวบาจ่อคอสหรัฐ แก้เผ็ดชาติตะวันตก   ท าเนียบเครมลินออกแถลงการณ์เตือนในวนันีว่้า รสัเซียจะท าการตอบโต้
อย่างรวดเร็ว หากสหรฐัและพันธมิตรปฏิเสธขอ้เรียกรอ้งของรสัเซีย และยังคงด าเนินนโยบายท่ีแข็งกรา้ว  ทั้งนี ้รสัเซียยื่ นขอ้เรียกรอ้งต่อสหรฐัและชาติ
ตะวนัตกเพื่อใหม้ีการรบัประกันว่า องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จะไม่รบัยูเครนและประเทศซึ่งเคยอยู่ในอดีตสหภาพโซ เวียตเขา้
เป็นสมาชิก ขณะท่ีสหรฐัและพนัธมิตรจะตอ้งถอนก าลงัทหารออกจากกลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต  อย่างไรก็ ดี สหรฐัและชาติตะวนัตกไดป้ฏิเสธขอ้
เรียกรอ้งดงักล่าวในการเจรจากบัรสัเซียในช่วงที่ผ่านมา 

• (+) ดาวโจนสปิ์ดลบ 129.64 จุด หลังเฟดส่งสัญญาณเร่งขึน้ดบ. ดชันีดาวโจนสต์ลาดหุน้นิวยอรก์ปิดลบในวนัพุธ (26 ม.ค.) หลังจากธนาคารกลาง
สหรฐั (เฟด) ส่งสญัญาณว่าอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเวลาท่ีรวดเร็วขึน้ เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันนักลงทุนยงัคงจับตาสถานการณต์ึงเครียดใน
ยเูครนอย่างใกลช้ิด  ดชันีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนสปิ์ดท่ี 34,168.09 จุด ลดลง 129.64 จุด หรือ -0.38%, ดชันี S&P500 ปิดท่ี 4,349.93 จุด ลดลง 6.52 
จดุ หรือ -0.15% และดชันี Nasdaq ปิดท่ี 13,542.12 จดุ เพิ่มขึน้ 2.82 จดุ หรือ +0.02% 

• (-) "พาวเวล" ส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้สกัดเงินเฟ้อ ชีอ้าจปรับขึน้มากกว่า 0.25%  นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดแ้ถลง
ข่าวต่อสื่อมวลชนหลงัเสร็จสิน้การประชุมนโยบายการเงินในช่วงเชา้วนันีต้ามเวลาไทยว่า "ยงัคงมีความเป็นไปไดท่ี้เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้โดยไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน และเฟดไม่ปฏิเสธความเป็นไปไดท่ี้ว่า อาจจะมีการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้มากกว่า 0.25% เมื่อพิจารณาจากการพุ่งขึน้ของ
ตวัเลขเงินเฟ้อ"  นายพาวเวลยงักล่าวดว้ยว่า ดชันีต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรวดัเงินเฟ้อมีแนวโนม้ที่จะปรบัตวัขึน้อีก ซึ่งบ่งชีว่้าอตัราเงินเฟ้อของสหรฐัมีความเสี่ยงท่ี
จะยงัคงอยู่ในภาวะขาขึน้   

• (-) เฟดส่งสัญญาณขึน้ดอกเบีย้เดือนมี.ค. สอดคล้องคาดการณ ์ คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) มีมติ
เป็นเอกฉันทใ์นการคงอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ท่ีระดบั 0.00-0.25% ในการประชุมวนันี ้ ขณะเดียวกัน แถลงการณ์ของเฟดระบุว่า "เนื่องจากเงินเฟ้อดีดตัว
เหนือระดับ 2% และตลาดแรงงานอยู่ในภาวะแข็งแกร่ง FOMC จึงคาดว่าเป็นการเหมาะสมท่ีจะปรบัขึน้เป้าหมายอัตราดอกเบีย้ระยะสัน้ในไม่ชา้"  แม้
แถลงการณด์งักล่าวไม่ไดร้ะบุก าหนดเวลาในการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้อย่างชดัเจน แต่ก็เป็นการส่งสญัญาณการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. ตามท่ี
ตลาดการเงินคาดการณไ์ว ้โดยจะเป็นการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกนบัตัง้แต่เดือนธ.ค.2561  นอกจากนี ้แถลงการณร์ะบุว่า เฟดจะยงัคงปรบัลดวงเงิน
ในโครงการซือ้พนัธบตัรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) จ านวน 30,000 ลา้นดอลลารใ์นเดือนก.พ. ซึ่งจะส่งผลใหก้ารท า QE ของเฟดสิน้สดุลงใน
เดือนมี.ค. พรอ้มกบัการเริ่มตน้ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนดงักล่าวเช่นกนั  อย่างไรก็ดี เฟดไม่ไดร้ะบวุ่าจะเริ่มปรบัลดขนาดงบดลุเมื่อใด จากปัจจบุนัท่ีพุ่ง
สูงเกือบ 9 ล้านล้านดอลลาร ์โดยแถลงการณ์ของเฟดระบุแต่เพียงว่า "เฟดคาดว่ากระบวนการปรับลดขนาดงบดุลจะเริ่มขึน้ หลังจากท่ีมีการเริ่ ม
กระบวนการปรบัขึน้เป้าหมายอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้" 

• (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่พุ่งเกินคาดในเดือนธ.ค.  กระทรวงพาณิชยส์หรฐัรายงานว่า ยอดขายบา้นใหม่พุ่งขึน้ 11.9% สู่ระดบั 811,000 ยูนิตใน
เดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุนบัตัง้แต่เดือนมี.ค. และสงูกว่าท่ีนกัวิเคราะหค์าดการณท่ี์ระดบั 760,000 ยนิูต 

• (-) ดอลลแ์ข็งค่า หลังเฟดส่งสัญญาณเร่งขึน้ดบ.สกัดเงินเฟ้อ  ดอลลารส์หรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกลุเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายท่ีตลาดปริวรรตเงินตรา
นิวยอรก์ในวันพุธ (24 ม.ค.) หลงัจากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ส่งสัญญาณว่าอาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเวลาท่ีรวดเร็วขึน้ เพื่อสกัดเ งินเฟ้อ  ดชันี
ดอลลาร ์ซึ่งเป็นดชันีวดัความเคลื่อนไหวของดอลลารเ์มื่อเทียบกบัสกลุเงินหลกั 6 สกุลในตะกรา้เงิน ปรบัตวัขึน้ 0.48% แตะที่ 96.4080 เมื่อคืนนี ้ ดอลลาร์
สหรฐัแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ท่ีระดบั 114.51 เยน จากระดบั 113.91 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกบัฟรงักส์วิส ท่ีระดบั 0.9237 ฟรังก ์จากระดบั 0.9196 
ฟรงัก ์นอกจากนี ้ดอลลารส์หรฐัยงัแข็งค่าเมื่อเทียบกบัดอลลารแ์คนาดา ท่ีระดบั 1.2657 ดอลลารแ์คนาดา จากระดบั 1.2609 ดอลลารแ์คนาดา   ยูโรอ่อน
ค่าลงเมื่อเทียบกบัดอลลารส์หรฐั ที่ระดบั 1.1253 ดอลลาร ์จากระดบั 1.1296 ดอลลาร ์ขณะท่ีเงินปอนดอ์่อนค่าลงแตะที่ระดบั 1.3460 ดอลลาร ์จากระดบั 
1.3518 ดอลลาร ์ส่วนดอลลารอ์อสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดบั 0.7118 ดอลลารส์หรฐั จากระดบั 0.7170 ดอลลารส์หรฐั 

 
 

                         ที่มา: VOATHAI,อินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ ryt9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกำรประกำศตัวเลขส ำคัญทำงเศรษฐกจิ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความส าคัญ ประมาณการ ตัวเลขคร้ังก่อน 

วนัจันทรท่ี์ 24 ม.ค. 15.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   60.5** 57.4 

 15.30น. เยอรมน ี ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   52.2** 48.7 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   59.0** 58.0 

 16.00น. ยโุรป ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   51.2** 53.1 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   56.9** 57.9 

 16.30น. องักฤษ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   53.3* 53.1 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการผลิตเดือนม.ค.   55.0** 57.7 

 21.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้ (PMI) ภาคการบริการเดือนม.ค.   50.9** 57.6 

วนัองัคารท่ี 25 ม.ค. 16.00น. เยอรมน ี ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนเม.ย.จาก Ifo   95.7** 94.7 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้น โดย S&P/CS   18.3%** 18.4% 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้ริโภค จาก CB   113.8* 115.8 

 22.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิต จาก เฟดริชมอนด ์   8* 16 

วนัพธุท่ี 26 ม.ค. 22.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.   811K** 744K 

 22.30น. สหรฐัฯ ตวัเลขสต็อกน า้มนัดิบรายสปัดาห ์   - 0.5M 

วนัพฤหสับดีท่ี 27 ม.ค. 02.00น. สหรฐัฯ มติอตัราดอกเบีย้นโยบายเฟด (Federal Funds Rate)   <0.25%** <0.25% 

 02.00น. สหรฐัฯ รายงานการประชมุเฟด (FOMC Statement)   - - 

 02.00น. สหรฐัฯ แถลงการณป์ระธานเฟด : เจอโรม พาวเวล   - - 

 20.30น. สหรฐัฯ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 4/2020   5.3% 2.3% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนพืน้ฐานเดือนธ.ค.   0.4% 0.9% 

 20.30น. สหรฐัฯ ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนธ.ค.   -0.5% 2.6% 

 20.30น. สหรฐัฯ จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการว่างงานครัง้แรกรายสปัดาห ์   260K 286K 

 22.00น. สหรฐัฯ ยอดท าสญัญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนธ.ค.   -0.3% -2.2% 

วนัศุกรท่ี์ 28 ม.ค. 20.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ้่ายส่วนบคุคลพืน้ฐาน (Core PCE) เดือน   0.5% 0.5% 

 20.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนธ.ค.   0.5% 0.4% 

 20.30น. สหรฐัฯ การใชจ้่ายส่วนบคุคลเดือนธ.ค.   -0.5% 0.6% 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณค์วามเชื่อมั่นผูบ้ริโภคจาก UoM   68.8 68.8 

 22.00น. สหรฐัฯ คาดการณอ์ตัราเงินเฟ้อจาก UoM   - 4.9% 

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

*ท่ีมาBisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัท่ี 21 มกราคม 2022 ซึ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 


