
สรุปประเด็นเมื�อวานนี�
ทองป�ดบวก $6.1 สญัญาทองคาํตลาดนิวยอรก์ป�ดบวกในวนัองัคาร (31 ม.ค.) เนื�องจากการออ่นค่าของ
ดอลลารเ์ป�นป�จจยัหนนุตลาด ขณะที�นักลงทุนจบัตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ในวนั
พธุตามเวลาสหรฐั และตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ�งจะมกีารเป�ดเผยในวนัศุกรนี์�

นอกจากนี� ขอ้มูลเศรษฐกจิที�ออ่นแอของสหรฐัยงัเป�นป�จจยัหนนุทองคาํในฐานะสนิทรพัยท์ี�ปลอดภยั โดย
ผลสาํรวจของ Conference Board ระบุวา่ ดชันีความเชื�อมั�นของผูบ้รโิภคสหรฐัปรบัตวัลงสูร่ะดบั 107.1
ในเดอืนม.ค. ขณะที�นักวเิคราะหค์าดว่าทรงตวัที�ระดบั 109.0 โดยดชันีความเชื�อมั�นไดร้บัผลกระทบจาก
ความกงัวลเกี�ยวกบัเงนิเฟ�อและภาวะเศรษฐกจิถดถอย

ราคาทองคาํพุ่งขึ�นมาจากการออ่นคา่ของดอลลาร ์เป�นป�จจยัหลกั รวมไปถงึ ตวัเลขเศรษฐกจิที�
ออ่นแอของสหรฐั ดัชนีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคจากซีบ ีออกมาต�ากวา่คาดการณ์ ที�ระดบั 107.1 
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การวเิคราะห์ป�จจยัพื�นฐาน
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43 ห้อง 208 ชั�น 20 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ (หอการค้า ไทย-จีน)
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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วเิคราะห์กลยุทธท์างเทคนคิ

กราฟทองคํา Gold Spot ราย H4

ทองโลกตอนนี�อยูที่�ระดับ 1927$ ในราคาป�จจุบัน เมื�อคนืนี�มคีวามผนัผวนอยา่งมาก แตร่าคา
สามารถกลบัขึ�นมายนืเหนือ 1919$  ไดอ้กีครั�งซึ�งเป�นกรอบสาํคญัที�ราคาไม่ควรหลดุ เช้านี�
ราคาปรบัตวัยอ่ลงเลก็น้อย วนันี�จึงให ้แนวตา้นแรกที� 1935$ แนวตา้นที�สอง 1949$ ตาม
ลาํดับ แนวรบัแรกที� 1919$ แนวรบัที�สอง 1910$ อย่างไรกด็ ีหากราคามกีารยอ่ตวั           
 เน้นเข้าสถานะตามแนวรบั และไมค่วรเขา้สถานะ หากราคาลงมาต�ากวา่ 1919$ คอ่ยมาลุน้
อกีที ในแนวรบัสดุท้าย 1910$  เป�นลาํดบัถดัไป 

สถานการณร์าคาทองคํา

DISCLAIMER : ขอ้มูลในรายงานฉบบันี�เป�นขอ้มูลได้รบัการเป�ดเผยต่อสาธารณะ ซึ�งนกัลงทนุสามารถเขา้ถึงได้โดยทั�วไป และเป�นขอ้มูลที�เชื�อวา่นา่จะเชื�อถือได้ สว่นความคิด
เห็นใด ๆ  ที�ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี�เป�นเพยีงการนําเสนอ ในมุมมองของบรษัิท และเป�นความคิดเห็น ณ วนัที�ที�ปรากฏในรายงานเท่านั�น ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ภายหลัง
วนัที�จดัทํารายงานฉบบันี� เนื�องจากได้รบัขอ้มูลที�นา่เชื�อถือเพิ�มเติม ซึ�งบรษัิทไมจ่าํเป�นต้องจดัทํารายงานยอ้นหลังหรอืแจง้ แก่สาธารณชนหรอืนกัลงทนุทราบ ทั�งนี� รายงาน
ฉบบันี�จดัทําขึ�นเพื�อวตัถปุระสงค์ในการเผยแผข่อ้มูลแก่นกัลงทนุเท่านั�น บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบต่อการนําขอ้มูลหรอืความคิดเห็นใด  ๆ ไปใชท้กุกรณี ดังนั�น นกัลงทนุจงึควรใช้
ดลุพนิิจในการ พจิารณาขอ้มูลให้ถี�ถ้วนก่อนตัดสนิใจลงทนุ

ราคาทองคําป�ดที� 1927$ พุง่ขึ�นมาจากเมื�อวาน ที�ไดล้งสูร่ะดบัต�าสดุที� 1900$  อยา่งไรกด็ี
ราคาได้รบัแรงหนนุจากดอลลา่รท์ี�ออ่นคา่ เนื�องจากตวัเลขดชันีความเชื�อมั�นของสหรฐั
เมื�อคืนนี�ออกมาต�ากวา่คาด ทําใหนั้กลงทนุมีความกงัวลในภาวะเศรษฐกจิถดถอย 
ในภาพรวมของทอง หากลงมาต�ากวา่ 1919$  มีโอกาสที�ราคาจะกลบัลงมาที� 1900$  ไดอ้กี
ครั�ง แต่หากยนืพกัตวัประคองไมต่�ากวา่ 1919$  มีโอกาสที�จะเบรคแนวตา้น 1935$ ไปได้

ที�มา : สาํนักขา่ว RYT9 , ประชาชาตธิรุกจิ ,กรงุเทพธรุกจิ ,investing.com
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องัคาร ที� 31 / ม.ค. / 2566

17.00   ดชันีจดีพี ี(ป�ตอ่ป�)   1.9% 2.2% 2.3%

20.30   ดชันีอตัราคา่จา้งแรงงาน (ไตรมาส 4) 1.0% 1.1% 1.2%

21.00   ดชันีราคาบา้น 20 รฐัจากรายงานของ S&P/CS (พ.ย.) 6.8% 6.9% 8.6%

21.45   ดชันีผูจ้ดัการฝ�ายจดัซื�อ (PMI) ในเขตชิคาโก (ม.ค.) 44.3 44.9 45.1

22.00   รายงานความเชื�อมั�นผู้บรโิภคจากซีบ ี(ม.ค.) 107.1 109.0 108.3

พธุ ที� 01 / ก.พ. / 2566

16.30   ดชันี PMI ภาคการผลิต (ม.ค.)  46.7 46.7

17.00   ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (CPI) (ป�ตอ่ป�) (ม.ค.)    9.1% 9.2%

20.15   การจา้งงานภาคนอกภาคเกษตรกรรม (ADP)  170K 235K

20.45   การแถลงขา่วตอ่สื�อมวลชนของ ECB     

22.00   ดชันี PMI ภาคการผลติจาก (ISM) (ม.ค.)  48.0 48.0

22.00   ตาํแหน่งงานว่างเป�ดใหมจ่าก JOLTs (ธ.ค.)  10.200M 10.458M

22.30   สินคา้คงคลังน�ามนัดบิ   0.533M

ประเด็นข่าวรายสัปดาห์

มผีลน้อย มีผลปานกลาง มผีลมาก
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พฤหสับด ีที� 2 / ก.พ. / 2566

02.00   แถลงการณ์นโยบายการเงนิธนาคารกลางสหรฐั      

02.00   การตดัสนิใจเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย  4.75% 4.50%

02.30   การแถลงขา่วตอ่สื�อมวลชนของ (FOMC) สหรฐั    -0.9% -4.0%

19.00   การตดัสนิใจเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย (ม.ค.)  4.00% 3.50%

19.00   รายงานการประชุม นโยบายการเงนิ (MPC)      

20.15   อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคารกลาง (ก.พ.)  2.50% 2.00%

20.15   อตัราดอกเบี�ยกูย้มืขา้มคนืของธนาคารกลางยโุรป   2.75%

20.15   แถลงการณ์นโยบายการเงนิของ ECB      

20.15   การตดัสนิใจเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี�ย (ก.พ.)  3.00% 2.50%

20.30   จาํนวนคนที�ยื�นขอรบัสวสัดกิารวา่งงานครั�งแรก  200K 186K

20.45   การแถลงขา่วตอ่สื�อมวลชนของธนาคารกลางแหง่ยโุรป      

21.15   คาํกลา่วของเบลย์ีผู้วา่การธนาคารกลางแหง่องักฤษ      

22.15   คาํกลา่วของ ลาการด์ ประธานธนาคารกลางยโุรป      

ศกุร ์ที� 3 / ก.พ. / 2566

16.30   ดชันี PMI แบบผสมของเยอรมนี (ม.ค.)  47.8 47.8

16.30   ดชันี PMI ภาคการบรกิาร (ม.ค.)  48.0 48.0

20.30   การจา้งงานนอกภาคการเกษตร (ม.ค.)  185K 223K

20.30   อตัราการวา่งงาน (ม.ค.)  3.6% 3.5%

22.00   ดชันี PMI ภาคการบรกิารจากสถาบนั (ISM) (ม.ค.)  50.3 49.6

มผีลน้อย มีผลปานกลาง มผีลมาก


