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 ราคาทองค า Spot เมื่อวนัศกุรท์ี่ผา่นมาปรบัตวัขึน้เขา้ใกล้
บรเิวณ 1,800 ดอลลาร ์ โดยไดร้บัปัจจยัหนนุจากตวัเลขการ
จา้งงานนอกภาคเกษตรสหรฐัเปิดเผยออกมานอ้ยกวา่ที่ตลาด
คาดการณไ์ว ้  โดยการจา้งงานนอกภาคเกษตรสหรฐัเพิ่มขึน้
เพียง 199,000 ต าแหนง่ จากทีต่ลาดคาดวา่จะเพิ่มขึน้ 
426,000 ต าแหนง่ อยา่งไรก็ดคีา่จา้งรายชั่วโมงและอตัราการ
วา่งงานออกมาอยา่งแขง็แกรง่สง่ผลใหน้กัลงทนุคาดวา่เฟด
ยงัคงเดินหนา้แผนการปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ และลดวงเงิน QE  
ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ซือ้ทองค าสทุธิ 1.42 ตนั
จากสปัดาหก์่อน  

 สปัดาหน์ีส้หรฐัจะเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.  
การเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 เขต  
(Beige Book)  ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนธ.ค.  ยอดคา้ปลกี
เดือนธ.ค.  การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค. และดชันีความ
เช่ือมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน 

 แนวโนม้ราคาทองค า Spot คาดระวงัแรงเทขายบรเิวณ 1,805 
ดอลลาร ์ โดยมีแนวตา้น 1,805 ดอลลาร ์และ 1,815 ดอลลาร ์
ขณะที่มีแนวรบัท่ี 1,780 ดอลลาร ์และ 1,770 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,795.92 +5.22 1,780/1,770 1,805/1,815 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

10 มกราคม 2565 

 

ทองปิดบวกจากความผิดหวงัการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรฐั 

คืนน้ีติดตามการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟ้อ  

แนวโน้มราคาทองค าคาดระวงัแรงเทขายบริเวณ 1,805 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,600 +50 28,400/28,250 28,750/28,850 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,690 +50 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 
1,799.50 +3.30 1,781/1,771 1,806/1,816 

 

 

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     

 

ราคาโลหะเงนิฟ้ืนขึน้เลก็น้อยในวนัศุกรท์ีผ่่านมา แต่
อย่างไรกต็ามราคาโลหะเงนิยงัเคลื่อนไหวบรเิวณระดบั
ต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห ์ทัง้นี้แนวโน้มราคาโลหะเงนิยงัไม่
ค่อยสดใส ซึง่มโีอกาสทีร่าคาโลหะเงนิปรบัตวัลงไดต่้อ 
โดยมแีนวรบัที ่22.10 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่22.75 
ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา SVFH22 22.75  
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่23 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทแขง็ค่าเลก็น้อยในวนัศุกรท์ีผ่่านมา 
หลงัจากค่าเงนิบาทอ่อนค่าอย่างรวดเรว็เป็นเวลา 2 วนั
ตดิต่อกนัแตะระดบัสงูสดุในรอบ 2 สปัดาหก์ว่า ๆ 
เน่ืองจากสกุลเงนิดอลลารแ์ขง็คา่ จากความกงัวลนโยบาย
การเงนิของเฟด สว่นแนวโน้มค่าเงนิบาทคาดว่ากลบัมา
แขง็ค่าเลก็น้อย ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาด
จะมแีนวรบัที ่ 33.40 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
33.75 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

โมเดอรน์าช้ีอาจต้องฉีดวคัซีนโควิดเขม็ 4 หลงัแนวโน้มประสิทธิภาพบสูเตอรล์ด 
          นายสเตฟาน บนัเซล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของบรษิทัโมเดอรน์า องิคเ์ปิดเผยว่า ประสทิธภิาพของวคัซนีป้องกนัโรคโค
วดิ-19 เขม็กระตุน้มแีนวโน้มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ท าใหป้ระชาชนอาจตอ้งฉีดเขม็ที ่4 เพื่อเสรมิการป้องกนั  นายบนัเซลกล่าววา่ 
ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีเขม็กระตุน้เมื่อฤดใูบไมร้ว่งปีทีแ่ลว้ มแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัการป้องกนัเพยีงพอตลอดช่วงฤดหูนาวซึง่มผีูต้ดิเชือ้ราย
ใหม่เพิม่ขึน้ในขณะทีผู่ค้นมาอยูร่วมกนัภายในอาคารเพื่อหนีจากอากาศทีห่นาวเยน็   อย่างไรกต็าม นายบนัเซลกล่าวว่า
ประสทิธภิาพของวคัซนีเขม็บสูเตอรน์ัน้อาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดอืนเช่นเดยีวกบัวคัซนีสองโดสแรก   ทัง้นี้ นายบนัเซลได้
ใหส้มัภาษณ์กบัโกลดแ์มน แซคสใ์นระหว่างการประชมุซอีโีอธรุกจิดา้นการดแูลสขุภาพทีธ่นาคารจดัขึน้   นายบนัเซลกล่าวถงึ
ประสทิธภิาพของวคัซนีเขม็บสูเตอรว์่า "ผมคงจะแปลกใจถา้ขอ้มลูทีจ่ะออกมาในอกีไม่กีส่ปัดาหบ์่งชีว้่า ประสทิธภิาพของวคัซนี
เขม็บสูเตอรย์งัคงดอียูแ่มเ้วลาผา่นไป ผมว่ามนัไม่เป็นอย่างนัน้" และกล่าวอกีว่า "เราพดูเสมอว่าไวรสัจะไมห่ายไป เราจงึตอ้งอยู่
ร่วมกบัมนั"   ซอีโีอของโมเดอรน์ากล่าวว่า รฐับาลหลายประเทศ รวมถงึองักฤษและเกาหลใีตไ้ดส้ัง่ซือ้วคัซนีเขม็บสูเตอรเ์ตรยีมไว้
แลว้ "ผมเชื่อว่า เราตอ้งฉีดเขม็บสูเตอรใ์นช่วงฤดูใบไมร้ว่งปีนี้และปีต่อ ๆ ไป ส าหรบัผูส้งูอายุหรอืผูท้ีม่ภีาวะโรคประจ าตวัอาจตอ้ง
ฉีดวคัซนีเขม็บสูเตอรไ์ปทุกปีเชน่กนั"   ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า โมเดอรน์าไดเ้ผยแพรข่อ้มลูเบือ้งตน้เมื่อเดอืนธ.ค.ปีทีแ่ลว้ 
ระบุว่า การฉีดวคัซนีเขม็บสูเตอรข์นาด 50 ไมโครกรมัของบรษิทั จะช่วยใหร้่างกายสรา้งแอนตบิอดตีา้นไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อ
มคิรอนเพิม่ขึน้ 37 เท่า สว่นการฉีดวคัซนีบสูเตอรข์นาด 100 ไมโครกรมัจะชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานโอมคิรอนเป็น 83 เท่า 
 
WHO ย า้โอมิครอนยงัอนัตรายแม้แสดงอาการรนุแรงน้อยกว่า วอนทัว่โลกเร่งฉีดวคัซีน 
          นายแพทยท์โีดรส อดัฮานอม กบีรเียซุส ผูอ้ านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่า แมเ้ชือ้ไวรสัโควดิ-19 
สายพนัธุโ์อมคิรอนจะท าใหเ้กดิอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพนัธุอ์ื่น ๆ ทีผ่่านมา แต่กไ็ม่ควรจดัว่าเป็นสายพนัธุท์ีไ่ม่อนัตราย     "ผู้
ตดิเชือ้สายพนัธุโ์อมคิรอนยงัคงตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล และยงัมผีูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้" นายแพทยท์โีดรสกล่าวในการแถลงขา่ว
วานนี้ (6 ม.ค.)    ส านกัขา่วบลมูเบริก์รายงานว่า ขณะนี้ผลวจิยัเบือ้งตน้บ่งชีว้่าโอมคิรอนก่อใหเ้กดิอาการรุนแรงน้อยกว่า และผูต้ดิ
เชือ้มคีวามเสีย่งทีจ่ะตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลน้อยลง อย่างไรกด็ ี ดว้ยความทีส่ายพนัธุโ์อมคิรอนแพร่กระจายไดง้่าย ยอดผู้
ตดิเชือ้ทัว่โลกจงึพุ่งสงูเป็นประวตักิารณ์ ซึง่ไดส้รา้งแรงกดดนัต่อระบบสาธารณสขุเป็นอย่างมาก   WHO ระบุว่า ยอดผูต้ดิเชือ้ทัว่
โลกเพิม่ขึน้ 71% ในสปัดาหท์ีส่ ิน้สดุวนัที ่2 ม.ค. เมื่อเทยีบกบัสปัดาหก์่อนหน้า ในขณะทีย่อดผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้ 10% โดย WHO 
คาดว่า ยอดผูต้ดิเชือ้ทีแ่ทจ้รงิอาจสงูกว่าทีม่กีารรายงาน และมแีนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้ในการรายงานสปัดาห ์
 
วคัซีนโควิดของจอหน์สนัฯป้องกนัการติดเช้ือแบบทะลภุมิูได้นานถึง 6 เดือน 
          บรษิทัจอหน์สนั แอนด ์ จอหน์สนั (J&J) เปิดเผยในวนัพฤหสับด ี (6 ม.ค.) ว่า ผลการศกึษาจากสถานการณ์จรงิ (Real-
world Study) พบว่า วคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ของ J&J ซึง่ใชเ้พยีงโดสเดยีวนัน้ สามารถป้องกนัการตดิเชือ้แบบ Breakthrough 
Infection และยงัป้องกนัการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลไดเ้ป็นเวลานานถงึ 6 เดอืน    ทัง้นี้ Breakthrough Infection หมายถงึ
การตดิเชือ้ แมไ้ดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสแลว้กต็าม  J&J ระบุว่า ประสทิธภิาพวคัซนีของบรษิทัในการป้องกนัการตดิเชือ้จะเริม่
ลดลงกต่็อเมื่อการฉีดวคัซนีผ่านพน้ไปแลว้ 4 เดอืน เมื่อเทยีบกบัวคัซนีสองโดสของบรษิทัไฟเซอร/์ไบออนเทค และวคัซนีของโม
เดอรน์า ซึง่ประสทิธภิาพในการป้องกนัลดลงหลงัจากฉีดผ่านพน้ไปเพยีง 2 เดอืนเท่านัน้     นอกจากน้ี J&J ระบุว่า ผลการศกึษา
ยงัพบว่า ประสทิธภิาพวคัซนีของทัง้ 3 บรษิทัไม่ลดน้อยลงในการป้องกนัการเขา้รบัการรกัษาในหอ้งผูป่้วยหนกั (ICU) 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 12 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค.(m/m)  0.4% 0.8% 

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

13 ม.ค. 65 สหรฐั 2.00 น. การเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 เขต  (Beige 
Book) 

   

 ยโุรป 16.00 น. รายงานเศรษฐกิจของธนาคารกลางยโุรป    

 สหรฐั 20.30 น. ดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนธ.ค. (m/m)  0.4% 0.8% 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  213,000 207,000 

14 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. ยอดคา้ปลีกเดือนธ.ค. (m/m)  0.0% 0.3% 

 สหรฐั 21.15 น. การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.(m/m)  0.3% 0.5% 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน (เบือ้งตน้)  70.0 70.6 


