
สรุปประเด็นเมื�อวานนี�
ทองป�ดลบ $2.5 สญัญาทองคาํตลาดนิวยอรก์ป�ดลบในวนัพธุ (1 ก.พ.) กอ่นที�นักลงทนุจะรูผ้ลการประชุม
นโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) โดยตลาดทองคาํนิวยอรก์ป�ดทาํการซื�อขายกอ่นที�คณะ
กรรมการเฟดจะแถลงมตกิารประชุม
นักลงทนุเทขายทาํกาํไรกอ่นที�จะรูผ้ลการประชุมเฟด และหลงัจากตลาดทองคาํป�ดทาํการไดไ้มน่าน คณะ
กรรมการเฟดมมีตปิรบัขึ�นอตัราดอกเบี�ยระยะสั�น 0.25% สูร่ะดบั 4.50-4.75% ในการประชุมเมื�อวานนี� ซึ�ง
เป�นระดบัสงูสดุนับตั�งแตเ่ดอืนต.ค. 2550 และสอดคลอ้งกบัที�ตลาดคาดการณ์ไว้

ราคาทองคาํพุ่งขึ�น หลงัเฟดมมีตปิรบัขึ�น ดอกเบี�ย 0.25% สูร่ะดบั 4.50-4.75% ตามคาด 
     

       รวมไปถงึ ดชันี DOLLAR INDEX ปรบัตวัรว่งลง สูร่ะดบั 100.96 -26% 
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การวเิคราะห์ป�จจยัพื�นฐาน

ราคาทองแท่งไทย 96.5%ราคาทองแท่งไทย 96.5%ราคาทองแท่งไทย 96.5% ราคาทอง GOLD SPOTราคาทอง GOLD SPOTราคาทอง GOLD SPOT

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 1955$ ในราคาป�จจุบัน เมื�อคนืนี�มีความผนัผวนอยา่งมาก และ
ราคาพุ่งขึ�นมาเหนือ High เดิมกอ่นหน้าคอื 1949$ วันนี�จงึให ้แนวตา้นแรกที� 1968$  
แนวต้านที�สอง 1979$ ตามลาํดบั แนวรบัแรกที� 1949$ แนวรบัที�สอง 1930$ อยา่งไรกด็ี
หากราคามีการยอ่ตวัเน้นเขา้สถานะตามแนวรบั และไมค่วรเขา้สถานะ เมื�อมกีารยอ่ตวัที�
รุนแรง และต�ากวา่ 1949$ ชะลอการเขา้ รอลุน้ที�แนวรบั 1930$ 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� 1952$ พุง่ขึ�นจากเมื�อวาน คอ่นขา้งมาก หลงัไดร้บัแรงหนนุ จากการที�เฟด
ขึ�นดอกเบี�ยเพยีง 0.25% ตามคาดของนักลงทนุ ทศิทางขาขึ�นกลบัมาราบรื�นอกีครั�ง หลงัจาก
กอ่นหน้าที� ราคาได้หลดุกรอบแนวโน้มลงมา อย่างไรกด็ ีราคาขึ�นตอ่เนื�อง ยงัมแีรงเทขายมา
บางสว่น เน้นการเข้าซื�อตามแนวรบั หรอื การยอ่ตวัของราคาเช่นเดมิ 

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.) 47.0 46.7 46.7

17.00   ดัชนีราคาผูบ้รโิภค (CPI) (ป�ตอ่ป�) (ม.ค.)   8.5% 9.1% 9.2%

20.15   การจา้งงานภาคนอกภาคเกษตรกรรม (ADP) 106K 170K 235K

20.45   การแถลงขา่วตอ่สื�อมวลชนของ ECB     

22.00   ดชันี PMI ภาคการผลติจาก (ISM) (ม.ค.) 47.4 48.0 48.0

22.00   ตาํแหน่งงานว่างเป�ดใหมจ่าก JOLTs (ธ.ค.) 11.012M 10.200M 10.458M

22.30   สินคา้คงคลังน�ามนัดบิ 4.140M  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% 4.75% 4.50%

02.30   การแถลงขา่วตอ่สื�อมวลชนของ (FOMC) สหรฐั      

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


