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 ราคาทองค า Spot เมื่อวานนีป้รบัตวัลดลงในระดบัต ่าสดุใน
รอบ 2 สปัดาห ์ ซึง่ไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของสกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐั รวมถงึอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั
ปรบัตวัขึน้ ซึง่นกัลงทนุยงัซมึซบัท่ีเฟดอาจปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้เรว็กวา่ที่คาดการณไ์ว ้ และจะเริม่ปรบัลดขนาดงบดลุ 
ทางดา้นขอ้มลู CME Group บง่ชีว้า่ นกัลงทนุคาดการณว์า่
เฟดมีแนวโนม้ 71% ในการปรบัเพิ่มอตัราดอกเบีย้ 0.25% ใน
การประชมุเดือนมี.ค. อยา่งไรก็ตามในคืนนีน้กัลงทนุจบัตา
ตวัเลขการจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรฐั ทางดา้นกองทนุ 
SPDR Gold Trust ขายทองค าสทุธิ 1.17 ตนัจากเมื่อวาน  

 คืนนีส้หรฐัจะเปิดเผยคา่จา้งเฉลีย่ตอ่ชั่วโมงเดือนธ.ค. ตลาด
คาดวา่จะเพิม่ 0.4% หลงัจากที่เพิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนพ.ย. 
การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค. ตลาดคาดวา่จะเพิม่ขึน้ 
426,000 ราย หลงัจากทีเ่พิ่มขึน้ 210,000 รายในเดือนพ.ย. 
และอตัราการวา่งงานเดือนธ.ค. ตลาดคาดวา่จะเพิม่ขึน้ 4.1% 
จากเพิ่มขึน้ 4.2% ในเดือนพ.ย. 

 แนวโนม้ราคาทองค า Spot คาดฟ้ืนตวัขึน้เลก็นอ้ย อยา่งไรก็
ตามหากไมผ่า่นแนวตา้น 1,800 ดอลลารร์าคาทองค ามีโอกาส
ปรบัลดลงไดต้อ่ โดยมแีนวตา้น 1,800 ดอลลาร ์ และ 1,815 
ดอลลาร ์ ขณะที่มีแนวรบัท่ี 1,780 ดอลลาร ์ และ 1,770 
ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,790.70 -19.0 1,780/1,770 1,800/1,815 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

7 มกราคม 2565 

 

ทองปิดลบในระดบัต ำ่สดุในรอบ 2 สปัดำห์ 

คืนน้ีสหรฐัจะเปิดเผยค่ำจ้ำงเฉล่ียต่อชัว่โมงเดือนธ.ค.  

แนวโน้มรำคำทองค ำ Spot คำดฟ้ืนตวัขึน้เลก็น้อย 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,550 -50 28,400/28,250 28,750/28,850 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Suppo rt  Resistance 
28,580 -20 28,420/28,270 28,720/28,840 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,780 ดอลลาร ์
(GF 28,420 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,770 ดอลลาร ์
(GF 28,270 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,792.20 -6.50 1,781/1,771 1,801/1,816 

 

 

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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัลงแรงเมื่อวานทีผ่่านมา โดยราคา
โลหะเงนิปรบัตวัลงในระดบัต ่าสดุในรอบ 2 สปัดาหก์ว่า 
3.62% ในวนัเดยีว ทัง้นี้แนวโน้มราคาโลหะเงนิยงัไม่ค่อย
สดใส ซึง่มโีอกาสทีร่าคาโลหะเงนิปรบัตวัลงไดต่้อ โดยมี
แนวรบัที ่ 22.05-22.10 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 23 
ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา SVFH22 23  
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่23.20 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทกลบัมาอ่อนค่าเมื่อวานน้ี  ปัจจยัทีห่นุน
ใหค้่าเงนิบาทอ่อนค่ามาจากสกลุเงนิดอลลารแ์ขง็ค่า 
หลงัเฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าคาดการณ์ไว ้
ท าใหค้่าเงนิบาทอ่อนค่าตามทศิทางตลาดโลก นอกจากน้ี
สถานการณ์การควบคุมการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
ภายในประเทศไดส้อ่ยกระดบัมาตรการทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 
สว่นแนวโน้มค่าเงนิบาทคาดว่าอ่อนค่ามายงับรเิวณ 
33.60 บาท/ดอลลาร ์ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 
คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.23 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น
ที ่33.70 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

เฟดส่งสญัญำณขึ้นดอกเบีย้เรว็กว่ำคำด-ลดถือครองสินทรพัย ์หวงัสกดัเงินเฟ้อ 
          ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยรายงานการประชมุประจ าเดอืนธ.ค.ในวนัพธุ (5 ม.ค.) โดยระบุว่า ตลาดแรงงานของ
สหรฐัอยู่ในภาวะตงึตวัอย่างมาก ซึง่ไม่เพยีงแต่ท าใหเ้ฟดตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กว่าทีค่าดการณ์ไวเ้ท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการ
ปรบัลดการถอืครองสนิทรพัยท์ัง้หมดดว้ย โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสกดัการพุ่งขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ  "กรรมการเฟดสว่นใหญ่มี
ความเหน็ว่า เมื่อพจิารณาจากแนวโน้มเศรษฐกจิ, ภาวะตลาดแรงงานและเงนิเฟ้อ กถ็อืเป็นเรื่องเหมาะสมทีเ่ฟดจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ระยะสัน้ (Federal Funds Rate) ในเวลาทีร่วดเรว็ขึน้ หรอืรวดเรว็กว่าทีก่รรมการเฟดคาดการณ์ไวก้่อนหน้านี้ ขณะที่
กรรมการเฟดบางสว่นมองว่า เป็นเรื่องทีเ่หมาะสมทีจ่ะเริม่ปรบัลดขนาดงบดุลบญัช ี (Balance Sheet) ของเฟดในทนัทหีลงัจากทีม่ี
การเริม่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้" เฟดระบุในรายงานการประชมุประจ าวนัที ่14-15 ธ.ค. 2564   รายงานการประชมุยงัระบุดว้ยว่า ใน
การคาดการณ์อตัราดอกเบีย้นโยบายของเจา้หน้าทีเ่ฟด (Dot Plot) บ่งชีว้่า การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ครัง้แรกจะเกดิขึน้รวดเรว็กว่า
ทีค่าดการณ์ไวก้่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะเกดิขึน้ในเดอืนม.ิย. 2565 จากเดมิทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในไตรมาสแรกของปี 2566 
 
ท่ีปรึกษำ CDC ลงมติหนุนฉีดไฟเซอร-์ไบออนเทคเขม็บสูเตอรแ์ก่เดก็ 12-15 ปี 
          ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นแนวทางสรา้งภมูคิุม้กนัโรค (ACIP) ไดล้งมต ิ 13 ต่อ 1 เพื่อ
แนะน าใหศ้นูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐั สนบัสนุนการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 เขม็บสูเตอรข์องบรษิทัไฟ
เซอร ์องิค ์และไบออนเทค เอสอ ีใหแ้ก่เดก็อายุ 12-15 ปี อย่างน้อย 5 เดอืนหลงัจากไดร้บัเขม็ 2 แลว้   ACIP ยงัระบุดว้ยว่า CDC 
ควรสนบัสนุนค าแนะน าใหฉ้ีดวคัซนีเขม็บสูเตอรใ์หก้บัวยัรุ่นอายุ 16-17 ปีดว้ย โดยก่อนหน้านี้ทาง CDC อนุมตัใิหว้ยัรุ่นชว่งอายุ
ดงักล่าวสามารถฉีดวคัซนีเขม็บสูเตอรไ์ดแ้ลว้ แต่ไม่ไดใ้หค้ าแนะน าว่า วยัรุ่นกลุ่มดงักล่าวควรไดร้บัการฉีดวคัซนีเขม็บสูเตอร ์  
ทัง้นี้ ยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในสหรฐัพุ่งสงูสดุเป็นประวตักิารณ์ในช่วงไม่กีว่นัทีผ่่านมา เน่ืองจากสายพนัธุโ์อมคิรอนมกีารแพร่
ระบาดอย่างรวดเรว็ ตลอดจนพนกังานและเดก็นกัเรยีนจ านวนมากกลบัมาท างานหรอืเรยีนหนงัสอืตามปกตหิลงัผ่านพน้ช่วง
วนัหยุด ท าใหร้ะบบสาธารณสขุเสีย่งแบกรบัภาระหนกั กจิการและโรงเรยีนต่าง ๆ สอ่แววตอ้งปิดท าการสงูขึน้     ขอ้มลูจาก
กระทรวงสาธารณสขุของอสิราเอลทีน่ าเสนอในทีป่ระชุมชีใ้หเ้หน็ว่า เดก็อายุ 12-15 ปีทีไ่ดร้บัวคัซนีเขม็ 2 ไปแลว้ 5-6 เดอืนนัน้ ตดิ
เชือ้โอมคิรอนในอตัราเดยีวกบัเดก็ทีไ่ม่ไดร้บัวคัซนี แต่หลงัจากไดร้บัเขม็บสูเตอรแ์ลว้ อตัราการตดิเชือ้ลดลงอย่างรวดเรว็ 
 
แพทยใ์หญ่ท ำเนียบขำวเตือนสหรฐัอย่ำประมำทไวรสัโอมิครอน 
          นายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ีแพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานดา้นการควบคุมโรคโควดิ-19 ของท าเนียบขาว กล่าวว่า สหรฐัไม่
ควรประเมนิไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนต ่าเกนิไป แมไ้วรสัดงักล่าวมคีวามรุนแรงน้อยกวา่สายพนัธุเ์ดลตา   องคก์ารอนามยั
โลก (WHO) ระบุก่อนหน้านี้ว่า มหีลกัฐานมากขึน้ทีแ่สดงว่าไวรสัโอมคิรอนสง่ผลกระทบต่อระบบทางเดนิหายใจสว่นบนเท่านัน้ ซึง่
ท าใหไ้วรสัดงักล่าวมคีวามรุนแรงน้อยกว่าสายพนัธุอ์ื่น   นายแพทยเ์ฟาชกีล่าวว่า "แมไ้วรสัโอมคิรอนจะมคีวามรุนแรงไมม่ากนกั 
แต่กม็คีวามสามารถแพร่ระบาดมากกว่าสายพนัธุอ์ื่น ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อระบบสาธารณสขุ ท าใหโ้รงพยาบาลไม่มจี านวนเตยีง
เพยีงพอในการรองรบัผูป่้วยจ านวนมาก และท าใหเ้กดิผลกระทบทีรุ่นแรงในทีส่ดุ"      สหรฐัตดิอนัดบั 1 ของโลกทัง้จ านวนผูต้ดิ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 และผูเ้สยีชวีติ โดยมผีูต้ดิเชือ้สะสมมากกว่า 58 ลา้นราย และเสยีชวีติมากกวา่ 850,000 ราย 

แหล่งข่ำว : 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 ์ 207,000 199,000 200,000 

 สหรฐั 20.30 น. ดลุการคา้เดือนพ.ย. (พนัลา้นดอลลารส์หรฐั) -80.2 -80.5 -67.1 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนธ.ค. โดย ISM 62.0 67.0 69.1 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดสั่งซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย. 1.6% 1.5% 1.2% 

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

 สหรฐั 20.30 น. การจา้งงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.  426,000 210,000 

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


