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 ราคาทองค า Spot ปรบัลดลงเมือ่คนืทีผ่า่นมา โดยราคาทองค า
ไดร้บัแรงกดดนัจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัที่
ปรบัตวัขึน้สูร่ะดบั 1.62% ทัง้น้ีสกุลเงนิดอลลารส์หรฐักแ็ขง็คา่
ขึน้ หลงัจากทีน่กัลงทุนคลายความกงัวลเกีย่วกบัไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธุโ์อมคิรอนทีม่คีวามรุนแรงน้อยกวา่สายพนัธ์เดลตา  
นอกจากน้ีราคาทองค ายงัไดร้บัแรงกดดนัจากแนวโน้มของ
ธนาคารกลางสหรฐัจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ 3 ครัง้ในปีน้ี
ทางดา้นกองทุน SPDR Gold Trust ขายทองค าสทุธ ิ 212.29 
ตนัในปี 2564  

 คนืน้ีสหรฐัจะเปิดเผยดชัน ี PMI ภาคการผลติเดอืนธ.ค.โดย 
ISM ตลาดคาดวา่จะลดลงสูร่ะดบั 60.4 จากระดบั 61.1 ในเดอืน
พ.ย. และจ านวนต าแหน่งงานทีเ่ปิดรบัสมคัร ตลาดคาดปรบั
เพิม่ขึน้ 11.06 ลา้นต าแหน่ง 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย อยา่งไรก็
ตามหากราคาทองค าไม่ผา่นบรเิวณแนวตา้น 1,815-1,820 
ดอลลาร ์ ราคาทองค ามแีนวโน้มปรบัตวัลงต่อ โดยมแีนวตา้น 
1,820 ดอลลาร ์ และ 1,830 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบัที ่ 1,790
ดอลลาร ์และ 1,780 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,801.10 -28.14 1,790/1,780 1,820/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

4 มกราคม 2565 

 

ทองปรบัลดลงถกูกดดนัจากอตัราผลตอบพนัธบตัรรบับาลสหรฐั 

คืนน้ีสหรฐัจะเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.โดย ISM 
แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัลง 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,700 +50 28,500/28,350 28,850/28,950 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,730 +170 28,610/28,520 29,070/29,180 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,610 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,780 ดอลลาร ์
(GF 28,520 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,818.00 +13.00 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 ่ 1,791 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,781 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัขึน้ตัง้แต่ตน้ปี อย่างไรกต็ามราคา
โลหะเงนิยงัปรบัตวัขึน้ไม่มากนกั 
ในขณะทีแ่นวโน้มราคาโลหะเงนิระยะสัน้คาดปรบัตวัขึน้
ไดต่้อ โดยมแีนวรบัที ่ 23 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
23.50 ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 
23  ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่22.80 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทแขง็ค่าต่อเนื่องจากสิน้ปีทีผ่่านมา โดย
เงนิบาทแขง็ค่ามากสดุในรอบ 2 สปัดาห ์ซึง่สอดคลอ้งกบั
สกุลเงนิเอเชยีสว่นใหญ่ทีม่ทีศิทางแขง็ค่า โดยทศิทาง
ค่าเงนิบาทในสปัดาหน์ี้มแีนวโน้มแขง็ค่าต่อเนื่องมายงั
บรเิวณ 33.27 บาท/ดอลลาร ์ ส าหรบั USD Futures 
เดอืนม.ีค.65 คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.27 บาท/ดอลลาร ์
ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33.48 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

"ไบเดน" เตือนสหรฐัอาจคว า่บาตรหากรสัเซียบุกยเูครน "ปติูน" ขู่กลบัรสัเซียพร้อมตอบโต้ 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ผูน้ าสหรฐั และประธานาธบิดวีลาดเิมยีร ์ ปตูนิ ผูน้ ารสัเซยี ไดส้นทนาทางโทรศพัท ์ โดยผูน้ าทัง้
สองไดพ้ดูคุยกนัเกีย่วกบัวกิฤตการณ์ในยเูครน ท่ามกลางความวติกกงัวลว่ารสัเซยีก าลงัเตรยีมการบุกโจมตยีเูครน หลงัมรีายงาน
ว่ากองทพัรสัเซยีไดต้รงึก าลงัทหารจ านวนมากบรเิวณชายแดนทีต่ดิกบัยเูครน     นายยรู ิ อชูาคอฟ ทีป่รกึษาดา้นนโยบาย
ต่างประเทศของปธน.ปตูนิเปิดเผยว่า ในระหว่างการสนทนาครัง้นี้ ปธน.ไบเดนไดเ้รยีกรอ้งใหทุ้กฝ่ายลดความตงึเครยีด พรอ้มกบั
กล่าวเตอืนปธน.ปตูนิว่า สหรฐัพรอ้มทีจ่ะใชม้าตรการคว ่าบาตรรสัเซยีรอบใหม่ หากรสัเซยีบุกโจมตยีเูครน ขณะทีป่ธน.ปตูนิตอบ
กลบัว่า มาตรการดงักล่าวของสหรฐัอาจสง่ผลใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสองประเทศรา้วฉานถงึขัน้แตกหกั พรอ้มกบัเตอืนว่า รสัเซยี
จะใชม้าตรการตอบโต ้หากสหรฐัตดิตัง้อาวุธทีพ่รอ้มโจมตบีรเิวณชายแดน   อย่างไรกต็าม นายอชูาคอฟกล่าวว่า แมว้่าผูน้ าทัง้ 2 
ฝ่ายต่างกแ็ลกเปลีย่นค าขูใ่นระหว่างการพูดคุย แต่ปธน.ปตูนิมคีวามพอใจกบัการสนทนาตลอดเวลา 50 นาทใีนครัง้นี้ และถอืเป็น
การปทูางไปสูก่ารเจรจาในอนาคต 
 

วิจยัล่าสดุยนัผู้ติดเช้ือโอมิครอนเส่ียงเข้าโรงพยาบาลน้อยกว่าผูติ้ดเดลตา 
          ส านกังานความมัน่คงดา้นสขุภาพ (HSA) ของสหราชอาณาจกัรเปิดเผยผลการวจิยัวา่ ประชาชนทีต่ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19
สายพนัธุโ์อมคิรอนนัน้มแีนวโน้มน้อยกว่าทีจ่ะตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเมื่อเทยีบกบัผูป่้วยทีต่ดิเชือ้สายพนัธุเ์ดลตา     
ขอ้มลูล่าสดุจาก HAS พบว่า ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนมคีวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลประมาณ 
1 ใน 3 ของผูท้ีต่ดิเชือ้สายพนัธุเ์ดลตา   ซเีอน็บซีรีายงานว่า ผลวจิยัดงักล่าววเิคราะหจ์ากผูต้ดิเชือ้สายพนัธุโ์อมคิรอนจ านวน 
528,000 ราย และผูต้ดิเชือ้สายพนัธุเ์ดลตาจ านวน 573,000 รายตัง้แต่วนัที ่22 พ.ย.-26 ธ.ค.ในองักฤษ   อย่างไรกต็าม นางซซูาน 
ฮอปกนิส ์หวัหน้าทีป่รกึษาทางการแพทยเ์ตอืนว่า ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะสรุปผลทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความรุนแรงของการเจบ็ป่วยทีเ่กดิจาก
ไวรสัสายพนัธุโ์อมคิรอน  "การแพร่ระบาดทีเ่พิม่ขึน้ของสายพนัธุโ์อมคิรอนและจ านวนผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่ขึน้ในกลุ่มประชากรทีม่อีายุ
มากกว่า 60 ปีในองักฤษนัน้ บ่งชีว้่า ยงัคงมโีอกาสสงูทีจ่ะมแีรงกดดนัอย่างมากต่อระบบบรกิารสขุภาพแห่งชาติ (NHS) ของสหราช
อาณาจกัรในอกีไม่กีส่ปัดาหข์า้งหน้า" นางฮอปกนิสก์ล่าว  
 

"ไบเดน VS ปติูน" ไม่ร่วมการประชุมความมัน่คงสหรฐั-รสัเซีย 10 ม.ค.65 
          กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยีแถลงในวนัน้ีว่า นายเซอเก ยาบคอฟ รฐัมนตรชี่วยต่างประเทศรสัเซยี และนางเวนด ีเชอร์
แมน รฐัมนตรชีว่ยต่างประเทศสหรฐั จะเป็นผูน้ าการประชมุความมัน่คงทีก่รุงเจนีวาในวนัที่ 10 ม.ค.2565 ท่ามกลางความตงึเครยีด
กรณีทีร่สัเซยีอาจบุกโจมตยีเูครน   "ในการประชมุดงักล่าว เราจะขอการรบัประกนัดา้นความมัน่คงจากทางสหรฐัว่านาโตจะไม่แผ่
อทิธพิลไปยงัทางตะวนัออก และจะไมม่กีารตดิตัง้อาวธุตามชายแดนเพื่อขม่ขูร่สัเซยี" นางมาเรยี ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศรสัเซยี กล่าว   นอกจากน้ี รสัเซยีจะจดัการเจรจากบัองคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือ หรอืนาโต ทีก่รุง
บรสัเซลสใ์นวนัที ่12 ม.ค.2565 และจดัการเจรจากบัองคก์ารความมัน่คงและความรว่มมอืในยุโรป (OSCE) ซึง่จะรวมถงึสหรฐัและ
นาโต ทีก่รงุเวยีนนาในวนัที ่13 ม.ค.    

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 3 ม.ค. 65 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.โดยมารกิ์ต  57.7 57.8 

4 ม.ค. 65 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.โดย ISM  60.4 61.1 

 สหรฐั 22.00 น. จ านวนต าแหน่งงานที่เปิดรบัสมคัร (ลา้นต าแหน่ง)  11.06 11.03 

5 ม.ค. 65 สหรฐั 20.15 น. การจา้งงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนธ.ค. ของ ADP  358,000 534,000 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนธ.ค. โดยมารกิ์ต  57.5 57.5 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)    

6 ม.ค. 65 สหรฐั 2.00 น. การเปิดเผยรายงานการประชมุ FOMC    

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  199,000 198,000 

 สหรฐั 20.30 น. ดลุการคา้เดือนพ.ย. (พนัลา้นดอลลารส์หรฐั)  -73.5 -67.1 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนธ.ค. โดย ISM  67.2 69.1 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย.  1.5% 1.0% 

7 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. คา่จา้งเฉลี่ยตอ่ชั่วโมงเดือนธ.ค.  0.4% 0.3% 

 สหรฐั 20.30 น. การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.  410,000 210,000 

 สหรฐั 20.30 น. อตัราการวา่งงานเดือนธ.ค.  4.1% 4.2% 


