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 ราคาทองค า Spot เมื่อคนืทีผ่่านมาปรบัขึน้ระดบัสงูสดุบรเิวณ 
1,820 ดอลลาร ์ โดยไดร้บัปัจจยัหนุนมากจากการปรบัลดลง
ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั รวมถงึนกัลงทุน
เริม่เขา้ซือ้ทองค ามากขึน้ก่อนเทศกาลปีใหม่ อย่างไรกต็ามนกั
ลงทุนยงัจบัตาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 สาย
พนัธุโ์อมคิรอน แมว้่าหลายประเทศไดแ้ก ่ สหรฐั 
เนเธอรแ์ลนด ์ ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนไดก้ลายเป็น
สายพนัธุห์ลกัแลว้ แต่นกัลงทุนกค็ลายความกงัวลมากขึน้จาก
ผลวจิยัของแอฟิรกาใตช้ีว้่าการตดิเชือ้ไวรสัสายพนัธุโ์อมคิ
รอนจะช่วยเพิม่ภูมคุิม้กนัชนิดลบลา้งฤทธิท์ีส่ามารถตา้นไวรสั
เดลตาได ้ โดยหากเชือ้โอมคิรอนมคีวามรุนแรงน้อยกว่าเมื่อ
พจิารณาจากการระบาดในแอฟรกิาใต ้กอ็าจจะท าใหส้ายพนัธุ์
เดลตาหายไป ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ถอืครอง
ทองค าเท่าเดมิจากเมื่อวาน 

 คนืน้ีสหรฐัจะเปิดเผยยอดท าสญัญาขายบา้นรอปิดการขาย
เดอืนพ.ย. ตลาดคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 0.6% หลงัจากทีเ่พิม่ขึน้ 
7.5% ในเดอืนต.ค. 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคลื่อนไหว Sideways ใน
กรอบจ ากดั โดยมแีนวตา้น 1,820 ดอลลาร ์ และ 1,830
ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวรบัที ่ 1,790 ดอลลาร ์ และ 1,780 
ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,806.00 -5.1 1,790/1,780 1,820/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

29 ธนัวาคม 2564 

 

นักลงทุนเร่ิมเข้าซ้ือทองค ามากขึน้ก่อนเทศกาลปีใหม่ 

คืนน้ีสหรฐัจะเปิดเผยยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขาย 

 ราคาทองค า Spot คาดเคล่ือนไหว Sideways ในกรอบจ ากดั 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,800 +50 28,600/28,500 28,950/29,050 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,840 -50 28,620/28,540 29,070/29,180 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,780 ดอลลาร ์
(GF 28,540 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,770 ดอลลาร ์
(GF 28,380 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,811.10 -6.90 1,791/1,781 1,821/1,831 

 

 

เกง็ก าไรฝัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 1,870-1,875 ดอลลาร ์
และมจีุดขายตดัขาดทุนอยูท่ี ่ 1,860 ดอลลาร ์ สว่นการ
ลงทุนในทองแท่ง แนะน าทยอยซือ้สะสมช่วงทีร่าคาทอง 
spot เคลื่อนไหวใกลแ้นวรบับรเิวณ 1,860-1,870 ดอลลาร ์
 

Gold Online Futures เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Support  Resistance 

1,952.30 +31.10 1,875/1,865 1,905/1,925 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมื่อราคา GOH22 ปรบัลงมาที ่ 1,781 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,771 ดอลลาร ์ 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนมิ.ย.64 

Close  chg  Suppor t  Resistance 
28,580 +420 27,700/27,5000 28,200/28,350 

 

GOM21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,922.10 +25.10 42,141 36,877 

GOH21 1,930.30 +24.50 6,851 8,820 

 

GF10M21 

(6/11/63) ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,160 +100 10,955 15,776 

GF10G21 28,220 +90 4,050 6,682 

GF10J21 28,280 +90 2,162 2,708    

 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GF10Z20 28,580 +420 6,174 17,056 

GF10G21 28,620 +390 1,847 7,430 

GF10J21 28,620 +340 2,308 4,434    

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Night Trade ปิด เปล่ียนแปลง ปริมาณ คงคา้ง 

GOZ20 1,952.30 +31.10 25,703 36,650 

GOH21 1,959.50 +30.10 4,080 8,148 

     

     

 

 

เกง็ก าไรฝัง่ซือ้ โดยมแีนวรับส ำหรับเปิดสถำนะอยูท่ี่
บริเวณ 1,875-1,880 ดอลลำร์ ขำยตดัขำดทุน 1,865 

ดอลลำร์ 
 

 

 



 

  

เงนิบาทมแีนวโน้มอ่อนค่า หลงัมกีารประเมนิว่าธนาคาร
กลางสหรฐัอาจเริม่ลดสภาพคล่องในระบบ โดย USD 
Futures เดอืนม.ิย.63 คาดจะมแีนวรบัที ่ 31.10 บาท/
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่31.30 บาท/ดอลลาร ์ 

   

USD Futures เดอืนม.ิย.64     

 

ราคาโลหะเงนิเมื่อวานนี้ฟ้ืนตวัขึน้ อย่างไรกต็ามหากไม่
ผ่านแนวตา้นบรเิวณ 28.50 ดอลลารอ์าจเกดิแรงเทขาย
ออกมา ซึง่แนวโน้มราคาโลหะเงนิระยะสัน้คาดยงัปรบัตวั
ลง โดยมแีนวรบัที ่ 22.80 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
23.50 ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา SVFH22 
23.50 ดอลลาร ์  โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่ 23.60 
ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทเมื่อวานนี้แขง็ค่าเลก็น้อย อย่างไรก็
ตามปรมิาณธุรกรรมยงัคงเบาบาง ซึง่นกัลงทุนจบัตา
มาตรการของภาครฐัในการจดัการการแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนภายในประเทศ ก่อนถงึช่วง
เทศกาลหยุดวนัปีใหม่ ทัง้นี้ทศิทางค่าเงนิบาทคาดวา่
เคลื่อนไหวในกรอบจ ากดั ส าหรบั USD Futures เดอืน
ม.ีค.65 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.37 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่ี
แนวตา้นที ่33.62 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

"เฟาชี" แนะรบ.สหรฐัออกกฎผูโ้ดยสารต้องฉีดวคัซีนจึงมีสิทธ์ิบินในประเทศได้ 
          นายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานดา้นการควบคมุโรคโควดิ-19 ของท าเนียบขาว ไดแ้นะน าให้
รฐับาลออกกฎขอ้บงัคบัใหผู้โ้ดยสารเทีย่วบนิภายในประเทศตอ้งฉีดวคัซนีแลว้เท่านัน้จงึจะมสีทิธิใ์ชบ้รกิารเทีย่วบนิ    "นี่เป็นอกี
หนึ่งขอ้ก าหนดทีผ่มคดิว่าสมควรน ามาพจิารณา" นายเฟาชใีหส้มัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ MSNBC เมื่อวานน้ี   ทางดา้น
ประธานาธบิดโีจ ไบเดนแห่งสหรฐั เปิดเผยกบัผูส้ ือ่ขา่วว่า เขาเปิดรบัแนวคดิการลดเวลากกัตวัชาวอเมรกินั หลงัศนูยค์วบคมุและ
ป้องกนัโรคของสหรฐั (CDC) กล่าวเมื่อสปัดาหท์ีแ่ลว้ว่าบุคลากรดา้นสาธารณสขุสามารถร่นเวลากกัตวัใหเ้หลอืเพยีง 7 วนั จากเดมิ 
10 วนั    อย่างไรกด็ ีปธน.ไบเดนปฏเิสธทีจ่ะใหค้ าตอบว่าเขาสนบัสนุนแนวทางการบงัคบัฉีดวคัซนีของนายเฟาชหีรอืไม่   ส านกั
ขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า สายการบนิในสหรฐัหลายแห่งขาดแคลนพนกังานเนื่องจากยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 พุ่งสงูขึน้ เป็นเหตุใหม้ี
การยกเลกิหลายรอ้ยเทีย่วบนิ โดยอุตสาหกรรมสายการบนิประสบปัญหาขาดแคลนพนกังานเช่นเดยีวกนักบัภาคธุรกจิอื่น ๆ 
ในช่วงไม่กีว่นัมานี้ เน่ืองจากการแพร่ระบาดของสายพนัธุโ์อมคิรอนท าใหน้กับนิ, ลกูเรอื และพนกังานคนอื่น ๆ ทีต่ดิเชือ้ตอ้งกกัตวั
อยู่ทีบ่า้น  นอกจากกรณีเทีย่วบนิทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโอมคิรอนแลว้ CDC กล่าวว่า ทางหน่วยงานก าลงัตรวจสอบเรอืส าราญ 68 
ล าหลงัมรีายงานว่าพบผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 บนเรอื 
 

ญ่ีปุ่ น-จีนเหน็พ้องเร่ิมสายด่วนกลาโหมปีหน้า หลงัความตึงเครียดหมู่เกาะพิพาทเพ่ิม 
          นายโนบุโอะ คชิ ิ รฐัมนตรกีลาโหมญีปุ่่ นเปิดเผยว่า ทางญีปุ่่ นเหน็พอ้งกบันายเหว่ย เฝิงเหอ รฐัมนตรกีลาโหมจนีว่าจะเริม่
ด าเนินการเปิดสายด่วนระหว่างเจา้หน้าทีข่องทัง้สองประเทศ ท่ามกลางความตงึเครยีดทีเ่พิม่ขึน้จากกรณีพพิาทเรื่องหมู่เกาะใน
ทะเลจนีตะวนัออก   นอกจากนี้ นายคชิยิงักล่าวดว้ยว่า สนัตภิาพและเสถยีรภาพบนช่องแคบไตห้วนัเป็นเรื่องส าคญัส าหรบัความ
มัน่คงของญีปุ่่ น และญีปุ่่ นจะจบัตาดสูถานการณ์อย่างใกลช้ดิ   "เรายนืยนัว่าการจดัตัง้สายด่วนระหว่างเจา้หน้าทีก่ลาโหมของญีปุ่่ น
กบัจนีเป็นเรื่องส าคญั" นายคชิกิล่าวพรอ้มแสดง "ความกงัวลอย่างรา้ยแรง" เกีย่วกบัความเคลื่อนไหวของเรอืยามชายฝัง่ของจนีใน
น่านน ้ารอบหมู่เกาะเซง็กากุ หรอืทีจ่นีเรยีกว่าหมู่เกาะเตยีวหยู     ส านกัขา่วเกยีวโดรายงานวา่ กระทรวงกลาโหมจนีไดอ้า้งค าพดู
ของนายเหว่ย ซึง่ไดก้ล่าวกบันายคชิเิกีย่วกบัประเดน็เรื่องหมู่เกาะเซง็กากุว่า จนีจะ "ปกป้องอธปิไตยในอาณาเขตของตน รวมถงึ
สทิธแิละผลประโยชน์บรเิวณน่านน ้าของตนเองอย่างหนกัแน่น"      นายเหว่ยกล่าวว่า จนีและญีปุ่่ นควรจะ "ร่วมมอืกนัจดัการและ
ควบคุมความเสีย่ง" ขณะทีใ่หค้วามส าคญักบัสถานการณ์โดยรวมของความสมัพนัธท์วภิาค ี และมุ่งมัน่รกัษาเสถยีรภาพในทะเลจนี
ตะวนัออก 
 

"ไบเดน" ช้ีการแก้วิกฤตโควิดต้องเร่ิมระดบัรฐั ลัน่รฐับาลกลางพร้อมช่วยเหลือ 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดนของสหรฐัใหค้ ามัน่ว่าจะใหค้วามช่วยเหลอืผูว้่าการรฐัทีก่ าลงัเผชญิการระบาดของไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธุโ์อมคิรอน ขณะเดยีวกนักแ็จง้ดว้ยว่า รฐัต่าง ๆ จะตอ้งแสดงความเป็นผูน้ าในการควบคุมสถานการณ์โรคระบาด       
ปธน.ไบเดนกล่าวว่า ตอนนี้ยงัไม่มทีางออกจากรฐับาลกลางให ้เพราะตอ้งแกใ้นระดบัรฐัก่อน      การแสดงความเหน็ดงักล่าวเป็น
การยอมรบัทีช่ดัเจนมากทีส่ดุครัง้หนึ่งของรฐับาลปธน.ไบเดนว่า รฐับาลจ าเป็นตอ้งไดร้บัความชว่ยเหลอืจากรฐับาลทอ้งถิน่และ
รฐับาลประจ ารฐัในการสกดัการแพร่ระบาดของโควดิ-19   "สิง่ทีผ่มตอ้งการย ้ากบัผูว้่าการรฐัไม่มอีะไรมาก หากตอ้งการอะไร ขอให้
บอก อะไรทีท่ าไดเ้ราพรอ้มยื่นมอืช่วย"       นอกจากนี้ ปธน.ไบเดนยงัไดต้อบค าถามหลงัการแถลงว่า เขาจะสนบัสนุนค าแนะน าที่
มกีารแกไ้ขใหม่เกีย่วกบัการร่นระยะเวลาการกกัตวัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 หรอืไม ่ ปธน.ไบเดนกล่าวว่า "ผมตอ้งฟังความเหน็ ขอ
ค าแนะน า และปฏบิตัติามทมีแพทย"์ 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 29 ธ.ค. 64 สหรฐั 22.00 น. ยอดท ำสญัญำขำยบำ้นรอปิดกำรขำยเดือนพ.ย.(m/m)  0.6% 7.5% 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน ำ้มนัดิบประจ ำสปัดำห ์(ลำ้นบำรเ์รล)  -2.7 -4.7 

30 ธ.ค. 64 สหรฐั 20.30 น. จ ำนวนผูข้อรบัสวสัดิกำรวำ่งงำนรำยสปัดำห ์  200,000 205,000 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI เขตชิคำโกเดือนธ.ค.  62.3 61.8 


