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 ราคาทองค า Spot พุง่ขึน้เมือ่คนืทีผ่า่นมา จากปัจจยัหนุน
ตวัเลขเศรษฐกจิสหรฐัทีอ่อกมาต ่ากวา่คาดการณ์ไว ้ ไดแ้ก่ ดชันี 
PMI ภาคการผลติเดอืนธ.ค.โดย ISM  ซึง่ตวัเลขออกมาระดบั
ต ่าสดุนบัตัง้แต่เดอืนม.ค.2564 รวมถงึจ านวนต าแหน่งงานที่
เปิดรบัสมคัรลดลงสูร่ะดบั 10.56 ลา้นต าแหน่ง ซึง่น้อยกวา่ที่
ตลาดคาการณ์ไว ้ นอกจากน้ีนกัลงทุนจบัตาสถานการณ์ของ
ไวรสัโควดิ-19 หลงัจากที ่CDC เผยวา่ยอดผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-
19 สายพนัธุโ์อมคิรอนในวนัที ่1 ม.ค. ทีผ่า่นมานัน้มสีดัสว่นราว 
95.4% ของจ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทัง้หมดในสหรฐั ทางดา้น
กองทุน SPDR Gold Trust ซือ้ทองค าสทุธ ิ 4.65 ตนัจากเมือ่
วาน  

 คนืน้ีสหรฐัจะเปิดเผยการจา้งงานภาคเอกชนทัว่ประเทศเดอืน
ธ.ค. ของ ADP ตลาดคาดวา่จะเพิม่ขึน้ 405,000 ต าแหน่ง 
หลงัจากทีเ่พิม่ขึน้  534,000 ในเดอืนพ.ย. และดชันี PMI ภาค
บรกิารเดอืนธ.ค. โดยมารก์ติ ตลาดคาดวา่จะทรงตวัที ่57.5 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคลือ่นไหวในกรอบ 1,790-
1,820 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,820 ดอลลาร ์ และ 1,830 
ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวรบัที ่1,790 ดอลลาร ์และ 1,780 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,814.0 +12.9 1,790/1,780 1,820/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

5 มกราคม 2565 

 

ทองปิดบวกจากตวัเลขเศรษฐกิจสหรฐัท่ีอ่อนแอ 

ติดตามการจ้างงานภาคเอกชนทัว่ประเทศเดือนธ.ค. ของ ADP 
แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคล่ือนไหวในกรอบ Sideways 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,500 -200 28,350/28,200 28,650/28,850 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,640 +60 28,420/28,270 28,720/28,840 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,420 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,780 ดอลลาร ์
(GF 28,270 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,817.30 +8.10 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัขึน้ไมม่ากนกั โดยราคาโลหะยงัคง
เคลื่อนไหวใกลร้ะดบัสงูสดุในรอบ 1 เดอืน 
ในขณะทีแ่นวโน้มราคาโลหะเงนิระยะสัน้คาดปรบัตวัลง 
โดยมแีนวรบัที ่22.50 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่23.30 
ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 22.50  
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่22.40 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทแขง็ค่าต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามตลาดยงั
ไม่มปัีจจยัใหม่ ทัง้นี้นกัลงทุนคลายความวติกกงัวล
เกีย่วกบัสายพนัธุโ์อมคิรอน แมว้่าจะมยีอดผูต้ดิเชือ้
เพิม่ขึน้กต็าม ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทคาดว่าแขง็ค่า
ต่อเนื่อง ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาดจะมี
แนวรบัที ่33.19 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33.48 
บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

วิจยัเดนมารก์ช้ีโอมิครอนหลบภมิูคุ้มกนัได้ดีกว่าเดลตา แต่เส่ียงป่วยหนักน้อยกว่า 
          ผลวจิยัทีจ่ดัท าโดยมหาวทิยาลยัโคเปนเฮเกน, ส านกังานสถติแิหง่เดนมารก์ และสถาบนัเซรุ่มแหง่เดนมารก์ (SSI) เปิดเผย
ว่า เชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนสามารถหลบเลีย่งภมูคิุม้กนัในร่างกายมนุษยไ์ดด้กีว่าสายพนัธุเ์ดลตา ซึง่ช่วยอธบิายไดว้่า
เหตุใดโอมคิรอนจงึแพร่กระจายไดง้่ายกว่า   งานวจิยัดงักล่าวใชต้วัอย่างจากประชากรชาวเดนมารก์เกอืบ 12,000 ครวัเรอืนในช่วง
กลางเดอืนธ.ค. โดยคณะผูว้จิยัพบว่า สายพนัธุโ์อมคิรอนสามารถแพร่กระจายไดง้่ายกว่าเดลตา 2.7-3.7 เท่าในกลุ่มประชากรทีฉ่ีด
วคัซนีแลว้   "ผลวจิยัของเรายนืยนัว่า การแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ของโอมคิรอนนัน้มสีาเหตุหลกัมาจากความสามารถในการหลบ
เลีย่งภูมคิุม้กนั มากกว่าทีจ่ะเป็นความสามารถในการแพร่กระจายอย่างแทจ้รงิ" รายงานวจิยัระบุ   ทัง้นี้ งานวจิยัดงักล่าวยงัไม่ได้
รบัการประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ   ไทร่า โกรฟ เคราส ์ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคนิคของ SSI เปิดเผยกบัสือ่เดนมารก์ว่า "แมว้่าไวรสัสาย
พนัธุโ์อมคิรอนจะยงัคงสรา้งแรงกดดนัต่อระบบสาธารณสขุของเรา แต่ขอ้มลูทุกอย่างกบ็ง่ชีว้่าสายพนัธุโ์อมคิรอนนัน้รุนแรงน้อยกว่า
เดลตา" โดยเธอเปิดเผยว่า ความเสีย่งทีจ่ะตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลจากโอมคิรอนนัน้น้อยกว่าความเสีย่งจากเดลตา
ราว 50%   ยิง่ไปกวา่นัน้ ในบรรดาผูต้ดิเชือ้ทัง้หมด 93 คนทีร่กัษาตวัในโรงพยาบาลเมื่อเดอืนธ.ค. มไีม่ถงึ 5 คนทีต่อ้งเขา้รบัการ
รกัษาในแผนกผูป่้วยหนกั   "นี่อาจเป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้ราหลุดพน้จากสถานการณ์โควดิ-19 ได ้และท าใหก้ารระบาดครัง้นี้เป็นระลอก
สดุทา้ย" เคราสก์ล่าว 
 

สหรฐัจบัมือ 4 ชาติมหาอ านาจรวมจีน-รสัเซีย ให้ค ามัน่ร่วมป้องกนัสงครามนิวเคลียร ์
          สหรฐั รสัเซยี จนี องักฤษ และฝรัง่เศส ซึง่เป็น 5 ประเทศทีค่รอบครองอาวุธนิวเคลยีร ์ ไดอ้อกแถลงการณ์ร่วมกนัในวนั
จนัทร ์(3 ม.ค.) โดยยนืยนัว่าทุกฝ่ายจะตอ้งหลกีเลีย่งสงครามนิวเคลยีรแ์ละควรจ ากดับทบาทของอาวุธดงักล่าวไวเ้พื่อจุดประสงคใ์น
การป้องกนัและยบัยัง้การรุกรานเท่านัน้  จนีระบุว่าแถลงการณ์ดงักล่าวเป็นฉบบัแรกทีผู่น้ าในกลุ่ม 5 ประเทศทีค่รอบครองอาวุธ
นิวเคลยีรอ์อกแถลงเกีย่วกบัปัญหาอาวุธนวิเคลยีร ์ แต่ยงัไม่มคีวามคบืหน้าชดัเจนใด ๆ เกีย่วกบัเป้าหมายของการปลดอาวุธ
นิวเคลยีร ์ ท่ามกลางความขดัแยง้ทีเ่พิม่ขึน้ระหว่างสหรฐักบัจนี  แถลงการณ์ระบุว่า "เรายนืยนัว่าสงครามนิวเคลยีรน์ัน้ไม่สามารถ
เอาชนะไดแ้ละเราจะไม่มวีนัท าสงครามนัน้ การใชน้วิเคลยีรอ์าจมผีลกระทบในวงกวา้งตามมา และเรายงัยนืยนัว่าอาวธุนิวเคลยีร ์
ควรจะถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนั ยบัยัง้การรุกราน และป้องกนัสงคราม"    
 

"โกลดแ์มน แซคส"์ ช้ีจีนมีแนวโน้มควบคมุพรมแดนตลอดทัง้ปี 2565 
          โกลดแ์มน แซคส ์ กรุป๊ องิค ์ วาณิชธนกจิรายใหญ่ของสหรฐัออกมาเปิดเผยการคาดการณ์ว่า จนีอาจตดัสนิใจบงัคบัใช้
มาตรการควบคุมพรมแดนอย่างเขม้งวดต่อไปส าหรบัตลอดทัง้ปีนี้ในขณะทีเ่ตรยีมเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤดหูนาว
และกจิกรรมทางการเมอืงต่าง ๆ ในปี 2565 ทัง้นี้ ทมีนกัวเิคราะหท์ีน่ าโดยนายแอนดรวิ ทลิตนัไดเ้ปิดเผยในวนัน้ีว่า รายงานทีร่ะบุ
ว่าวคัซนีทีบ่รษิทัซโินแวคของจนีผลติขึน้สามารถป้องกนัไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนไดเ้พยีงเลก็น้อยนัน้ มแีนวโน้มกดดนัให้
จนีแกไ้ขปัญหาดว้ยการยดึกลยทุธร์กัษาจ านวนผูต้ดิเชือ้ใหเ้ป็นศนูย์ หรอื "Covid Zero" ต่อไป    ส านกัขา่วบลมูเบริก์รายงานว่า 
จนีเป็นหนึ่งในไม่กีป่ระเทศทัว่โลกทีย่งัคงยดึมัน่ต่อกลยุทธ ์ Covid Zero ในขณะทีห่ลายประเทศเปลีย่นมาใชก้ลยุทธอ์ยู่ร่วมกบัโค
วดิ-19 โดยการบงัคบัใชม้าตรการอนัเขม้งวดเพื่อสกดัการระบาดเช่นการลอ็กดาวน์อย่างเขม้งวดในเมอืงซอีานในปัจจุบนันัน้ ได้
น าไปสูภ่าวะชะงกังนัดา้นการผลติและการเดนิทางและชะลอการบรโิภค ซึง่เพิม่แรงกดดนัต่อเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัอยูแ่ลว้จากขาลง
ของตลาดทีอ่ยู่อาศยั 

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 57.7 57.8 

4 ม.ค. 65 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.โดย ISM 58.7 60.4 61.1 

 สหรฐั 22.00 น. จ านวนต าแหน่งงานที่เปิดรบัสมคัร (ลา้นต าแหน่ง) 10.56 11.06 11.09 

5 ม.ค. 65 สหรฐั 20.15 น. การจา้งงานภาคเอกชนทั่วประเทศเดือนธ.ค. ของ ADP  405,000 534,000 

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

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)  -3.5 -3.6 

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% 


