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 ราคาทองค า Spot พุ่งขึน้แตะระดบัสงูสดุที ่ 1,829 ดอลลาร์
เมื่อคนืทีผ่่านมา โดยไดร้บัปัจจยัหนุนจาการปรบัตวัลงของ
ตลาดหุน้สหรฐั หลงัจากรายงานการประชุมของ FOMC ระบุ
ว่าเฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าทีค่าดการณ์ไว ้
รวมถงึการปรบัลดขนาดงบดุลบญัชขีองเฟดทนัทหีลงัจากทีม่ี
การเริม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ ทางดา้นกองทุน SPDR Gold 
Trust ขายทองค าสทุธ ิ0.32 ตนัจากเมื่อวาน  

 คนืน้ีสหรฐัจะเปิดเผยจ านวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานราย
สปัดาห ์ ตลาดดาดว่าจะเพิม่ขึน้ 1,000 ราย มาสูร่ะดบั 
199,000 ราย ดุลการคา้เดอืนพ.ย. ตลาดคาดว่าจะขาดดุล 
80.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั จากทีข่าดดุล 67.1 พนัลา้น
ดอลลารส์หรฐั  ดชันี PMI ภาคบรกิารเดอืนธ.ค. โดย ISM 
ตลาดคาดว่า จะลดลงสูร่ะดบั 67.0 จาก 69.1 ในเดอืนพ.ย. 
และยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดอืนพ.ย. ตลาดคาดว่าจะเพิม่ขึน้ 
1.5% จากทีเ่พิม่ขึน้ 1.0% 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,800-
1,820 ดอลลาร ์ โดยมแีนวตา้น 1,820 ดอลลาร ์ และ 1,830 
ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวรบัที ่ 1,800 ดอลลาร ์ และ 1,790 
ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,809.70 -4.3 1,800/1,790 1,820/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

6 มกราคม 2565 

 

เฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 

ติดตามดชันี PMI ภาคบริการเดือนธ.ค. โดย ISM  

ราคาทองค าคาดเคล่ือนไหวในกรอบ 1,800-1,820 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,600 +100 28,500/28,350 28,800/28,950 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,620 -80 28,420/28,270 28,720/28,840 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,800 ดอลลาร ์
(GF 28,420 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,270 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,815.00 -6.10 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 ่ 1,801 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,791 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     

 

ราคาโลหะเงนิเคลื่อนไหวทรงตวัใกลร้ะดบัสงูสดุในรอบ 1 
เดอืน อย่างไรกต็ามหากราคาโลหะเงนิไม่สามารถผ่าน
แนวตา้นบรเิวณ 23.22-23.30 ดอลลารไ์ปได ้ มโีอกาสที่
แนวโน้มราคาโลหะเงนิระยะสัน้คาดปรบัตวัลงไดต่้อ โดย
มแีนวรบัที ่ 22.80 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 23.30 
ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา SVFH22 23.22-
23.30  ดอลลาร ์  โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 23.40 
ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทแขง็ค่าต่อเนื่อง อย่างไรกต็ามตอ้ง
ตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ใน
ประเทศ ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทคาดว่ายงัคงแขง็ค่า
ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาดจะมแีนวรบัที ่33 
บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33.40 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวธุลงทะเลญ่ีปุ่ นเช้าน้ี เกาหลีใต้-สหรฐัจบัตาสถานการณ์ 
          รฐับาลญีปุ่่ นออกแถลงการณ์ยนืยนัว่า เกาหลเีหนือไดย้งิขปีนาวธุ 1 ลกูลงสูท่ะเลญีปุ่่ นในช่วงเชา้นี้ ขณะทีค่ณะเสนาธกิาร
ร่วมของเกาหลใีต ้ (JCS) ระบุว่า เกาหลเีหนือยงิขปีนาวุธเมื่อเวลาประมาณ 08.10 น.ตามเวลาทอ้งถิน่ พรอ้มกล่าวว่า กองทพั
เกาหลใีตก้ าลงัร่วมมอืกบัสหรฐัเพื่อจบัตาสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลช้ดิ    "เราจะใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งกบัประชาชนญีปุ่่ น ซึง่เป็น
ขอ้มลูทีร่วบรวมและวเิคราะหม์าอย่างดทีีส่ดุ" นายฟูมโิอ คชิดิะ นายกรฐัมนตรญีีปุ่่ นกล่าวกบัผูส้ ือ่ขา่วในช่วงเชา้นี้ และกล่าวเสรมิว่า 
เป็นเรื่องน่ากงัวลอย่างยิง่ทีเ่กาหลเีหนือยงิขปีนาวุธครัง้แลว้ครัง้เล่านบัตัง้แต่ปีทีแ่ลว้ แมว้่าคณะมนตรคีวามมัน่คงแหง่
สหประชาชาตไิดส้ัง่หา้มไม่ใหเ้กาหลเีหนือใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาขปีนาวุธกต็าม    ในเดอืนต.ค.ปีทีแ่ลว้ เกาหลเีหนือไดท้ าการ
ทดสอบยงิขปีนาวุธแบบทีป่ล่อยจากเรอืด าน ้า (Submarine-launched Ballistic Missile) หรอื SLBM ซึง่สง่ผลใหท้ัว่โลกกงัวลว่า 
เกาหลเีหนืออาจมเีทคโนโลยทีีก่า้วหน้าในการผลติอาวุธทีย่ากจะสกดักัน้ได้ 
 
เฟดช้ีแรงกดดนัต่อห่วงโซ่อปุทานอาจพ้นจดุสงูสดุ คาดเร่ิมบรรเทาหลงัจากน้ี 
          รายงานดชันีฉบบัใหมจ่ากธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) สาขานิวยอรก์ระบวุ่า แรงกดดนัต่อหว่งโซ่อุปทานทีส่งูเป็น
ประวตักิารณ์ ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาขาดแคลนสนิคา้และวตัถุดบิส าคญัตลอดจนภาวะเงนิเฟ้อ อาจแตะจุดสงูสดุแลว้   ส านกัขา่ว
รอยเตอรร์ะบุว่า ดชันแีรงกดดนัต่อห่วงโซ่อุปทานโลก (GSCPI) พุ่งขึน้สงูในชว่งแรก ๆ ทีโ่ควดิ-19 แพร่ระบาด เน่ืองจากจนี
ประกาศใชม้าตรการลอ็กดาวน์ หลงัจากนัน้แรงกดดนัไดล้ดลงบางสว่นเมื่อภาคการผลติกลบัมาเดนิหน้าไดอ้กีครัง้ ก่อนจะพุ่งขึน้
ในช่วงฤดหูนาวปี 2563 ทีม่ยีอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สงูขึน้   "เมื่อไม่นานมานี้ ดชันีดงักล่าวบ่งชีว้่าถงึแมแ้รงกดดนัต่อหว่งโซ่อุปทาน
จะยงัคงสงูเป็นประวตักิารณ์ แต่กไ็ดผ้่านพน้จุดสงูสดุมาแลว้ และอาจเริม่คงตวัจากน้ีเป็นตน้ไป" คณะผูว้จิยัเปิดเผย    ทัง้นี้ ดชันี
ดงักล่าวจดัท าโดยใชข้อ้มลูตวัแปร 27 ปัจจยั ซึง่รวมถงึอตัราคา่ขนสง่ทางเรอืและทางอากาศระหว่างสหรฐั, เอเชยี และยุโรป โดย
คณะผูว้จิยัพบว่าอตัราค่าขนสง่ทางเรอืนัน้พุ่งสงูขึน้อย่างมากหลงัฟ้ืนตวัจากระดบัต ่าสดุในช่วงเริม่มกีารแพร่ระบาด อย่างไรกต็าม 
การเตบิโตของค่าขนสง่นัน้เริม่ชะลอตวัลงแลว้ในช่วงหลายเดอืนทีผ่่านมา    นอกจากนี้ คณะผูว้จิยัยงัเปิดเผยว่า อตัราค่าขนสง่ดว้ย
ตูค้อนเทนเนอรเ์พิม่ขึน้ในชว่งเศรษฐกจิฟ้ืนตวัครัง้ล่าสดุมากกว่าช่วงหลงัวกิฤตการเงนิทัว่โลกเมือ่ปี 2551 อย่างมนียัส าคญั แต่
อตัราค่าขนสง่วสัดุ เช่น ถ่านหนิและเหลก็กลา้ ยงัอยูใ่นระดบัเท่า ๆ กนั   คณะผูว้จิยัระบวุ่าไดม้กีารปรบัทวนขอ้มลูตามการ
เปลีย่นแปลงของอุปสงคแ์ลว้ แต่กร็ะบุว่า รายงานดชันีน้ีไมใ่ช่เกณฑว์ดัทีส่มบรูณ์แบบ และน่าจะยงัเป็นไปตามปัจจยัดา้นอุปสงค์
บางสว่น 
   

อนามยัโลกเผยข้อมลูเพ่ิมเติมช้ีโอมิครอนอาการเบากว่าสายพนัธุอ่ื์น 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เปิดเผยถงึหลกัฐานเพิม่เตมิว่า เชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนสง่ผลต่อระบบทางเดนิ
หายใจสว่นบน จงึท าใหผู้ต้ดิเชือ้มอีาการเบากว่าไวรสัสายพนัธุก์่อน ๆ ขณะเดยีวกนักส็ง่ผลใหย้อดผูต้ดิเชือ้มจี านวนพุ่งสงูขึน้มาก 
และมอีตัราการเสยีชวีติอยู่ในระดบัต ่า  "เรามขีอ้มลูผลการศกึษามากขึน้เรื่อย ๆ ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า เชือ้โอมคิรอนแพร่กระจายอยู่ที่
บรเิวณสว่นบนของร่างกาย ต่างจากเชือ้สายพนัธุอ์ื่น ๆ ซึง่จะท าใหป้อดอกัเสบ นัน่อาจเป็นขา่วด ี แต่เรากย็งัตอ้งการขอ้มลูผล
การศกึษาเพิม่เตมิเพื่อพสิจูน์ใหแ้น่ชดั" นายอบัด ิมาฮามุด ผูจ้ดัการดา้นสถานการณ์ของ WHO ใหส้มัภาษณ์ผูส้ือ่ขา่วทีน่ครเจนีวา 
อย่างไรกด็ ี แมว้่าจ านวนผูต้ดิเชือ้จะพุง่สงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ แต่อตัราการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลและการเสยีชวีติจากเชือ้โอ
มคิรอนนัน้ต ่ากว่าการระบาดระลอกอื่น ๆ 

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 807,000 405,000 534,000 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนธ.ค. โดยมารกิ์ต 57.6 57.5 57.5 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล) -2.1 -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)  -80.5 -67.1 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนธ.ค. โดย ISM  67.0 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% 


