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 ราคาทองค า Spot เมื่อวานท่ีผา่นมาปรบัตวัขึน้ เนื่องจากนกั
ลงทนุเขา้ซือ้ทองค า หลงัจากที่ราคาทองค าปรบัลดลง 3 วนั
ติดตอ่กนั เนื่องจากไดร้บัแรงกดดนัจากการแข็งคา่ของสกลุเงิน
ดอลลารส์หรฐัและการพุง่ขึน้ของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลสหรฐั หลงัจากทีเ่ฟดอาจปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็กวา่ที่
คาดการณแ์ละจะลดขนาดงบดลุ อยา่งไรก็ตามการปรบัขึน้ของ
ราคาทองค ายงัไมม่ากนกั ซึง่ราคาทองค ายงัคงอยูแ่ถวบรเิวณ 
1,800 ดอลลาร ์ ขณะที่นกัลงทนุยงัจบัตาตวัเลขเงินเฟอ้ทีจ่ะ
เปิดเผยในสปัดาหน์ี ้ ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ถือ
ครองทองค าเทา่เมื่อวาน  

 คืนนีส้หรฐัไมม่ีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจที่ส  าคญั แตส่  าหรบั
พรุง่นีส้หรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) เดือนธ.ค. ตลาด
คาดวา่จะเพิม่ขึน้ 0.4% เมื่อเทยีบเป็นรายเดือน จากที่เพิ่มขึน้ 
0.8% เมื่อเที่ยบรายเดือนในเดือนพ.ย. หรอืเพิ่มขึน้ 7.0% เมื่อ
เทียบรายปี หรอืเพิม่ขึน้ 6.8% เมือ่เทียบรายปี นอกจากนีส้หรฐั
เปิดเผยการเปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 
เขต  (Beige Book) ในช่วงเวลาตี 2 

 แนวโนม้ราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัขึน้ โดยมแีนวตา้น 
1,810 ดอลลาร ์และ 1,820 ดอลลาร ์ขณะที่มีแนวรบัท่ี 1,790 
ดอลลาร ์และ 1,780 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,801.00 +5.08 1,790/1,780 1,810/1,820 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

11 มกราคม 2565 

 

นักลงทุนเข้าซ้ือทองค า หลงัจากราคาทองค าปรบัลดลงติดต่อกนั 

คืนน้ีสหรฐัไม่มีการเปิดเผยตวัเลขเศรษฐกิจท่ีส าคญั 

แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัขึน้ 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,650 +100 28,400/28,250 28,750/28,850 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,740 +20 28,580/28,440 28,840/28,960 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,580 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,780 ดอลลาร ์
(GF 28,440 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,803.90 +3.50 1,791/1,781 1,811/1,821 

 

 

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     

 

ราคาโลหะเงนิเมื่อวนัจนัทรท์ีผ่่านมาเคลื่อนไหวทรงตวั
บรเิวณระดบัต ่าสดุในรอบ 3 สปัดาห ์ ทัง้นี้แนวโน้มราคา
โลหะเงนิยงัไม่ค่อยสดใส ซึง่มโีอกาสทีร่าคาโลหะเงนิ
ปรบัตวัลงไดต่้อ โดยมแีนวรบัที ่22.10 ดอลลาร ์ขณะทีม่ี
แนวตา้นที ่22.75 ดอลลาร ์แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา 
SVFH22 22.75  ดอลลาร ์  โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่
22.88 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทอ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวนัที ่ 3 ตดิต่อกนั
ทะลุบรเิวณ 33.61 บาท/ดอลลาร ์ ซึง่เป็นเสน้ค่าเฉลีย่
เคลื่อนที ่200 วนั ท าใหท้ศิทางค่าเงนิบาทมแีนวโน้มอ่อน
ค่าต่อ จบัตาสถานการณ์เกีย่วกบัสายพนัธุโ์อมคิรอนใน
ประเทศ ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาดจะมี
แนวรบัที ่33.40 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33.87 
บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

"โกลดแ์มนแซคส"์ คาดเฟดปรบัดอกเบีย้ขึ้น 4 ครัง้ปีน้ี-เร่ิมปรบัลดงบดลุเดือนก.ค. 
          โกลดแ์มน แซคส ์วาณชิธนกจิรายใหญ่ของสหรฐัเปิดเผยการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) จะปรบัขึน้ดอกเบีย้ 4 
ครัง้ในปีนี้ และจะเริม่การปรบัลดขนาดงบดุลบญัชใีนช่วงเดอืนก.ค.หรอืเรว็กว่านัน้  นายแจน ฮตัซอีุส หวัหน้านกัเศรษฐศาสตรข์อง
โกลดแ์มน แซคสใ์หค้วามเหน็ว่า ตลาดแรงงานของสหรฐัทีต่งึตวัอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัการสง่สญัญาณปรบัขึน้ดอกเบีย้จาก
รายงานการประชมุเฟดเมื่อวนัที ่ 14-15 ธ.ค. บ่งชีว้่า เฟดอาจมกีารปรบัแนวทางด าเนินนโยบายเพื่อใหก้ลบัสูภ่าวะปกตเิรว็กว่า
ก าหนด   "เราปรบัคาดการณ์การลดขนาดงบดุลบญัชขีองเฟด จากเดมิเดอืนธ.ค. 2565 มาเป็นเดอืนก.ค. และเป็นไปไดว้่าอาจ
เกดิขึน้เรว็กว่านัน้ " นายฮตัซอีสุกล่าว พรอ้มระบุว่า "ดว้ยอตัราเงนิเฟ้อทีน่่าจะยงัอยู่สงูกว่าระดบัเป้าหมายในขณะนัน้ เราจงึคดิว่า
เฟดไม่น่าจะเลอืกปรบัลดงบดุลบญัชแีทนการปรบัขึน้ดอกเบีย้อกีต่อไป โดยคาดว่าเฟดจะปรบัขึน้ดอกเบีย้ในเดอืนม.ีค., ม.ิย. และ
ก.ย. และจะมกีารปรบัขึน้ดอกเบีย้ในเดอืนธ.ค.ดว้ย"    
 

IMF แนะประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่เตรียมตวัรบัมือเฟดขึ้นดอกเบีย้ 
          กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า กลุ่มประเทศตลาดเกดิใหมต่อ้งเตรยีมตวัรบัมอืกบัการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) โดยเตอืนว่าการปรบัขึน้ดอกเบีย้ทีเ่รว็กว่าคาดของเฟดอาจสัน่คลอนตลาดเงนิและจุดชนวน
ใหเ้กดิการไหลออกของเงนิทุน และท าใหเ้กดิการอ่อนค่าของสกลุเงนิต่างประเทศ   ทัง้นี้ IMF คาดการณ์ว่า เศรษฐกจิสหรฐัจะยงัคง
ขยายตวัแขง็แกร่งอย่างต่อเนื่อง ขณะทีเ่งนิเฟ้อมแีนวโน้มจะปรบัตวัลดลงในช่วงต่อไปของปีนี้     อย่างไรกด็ ี IMF มองว่า การคุม
เขม้นโยบายการเงนิแบบค่อยเป็นค่อยไปของเฟดมแีนวโน้มจะสง่ผลกระทบเพยีงเลก็น้อยต่อประเทศในกลุ่มตคลาดเกดิใหม่ 
เน่ืองจากอุปสงคท์ีแ่ขง็แกร่งในตลาดต่างประเทศจะช่วยชดเชยผลกระทบของตน้ทุนการกูย้มืทีส่งูขึน้    อย่างไรกต็าม ภาวะเงนิเฟ้อ
ทีเ่กดิจากการพุ่งขึน้ของค่าจา้งในสหรฐั หรอืปัญหาคอขวดดา้นอุปทานทีย่ดืเยือ้ อาจท าใหร้าคาสนิคา้พุ่งขึน้มากกว่าทีค่าด และ
กระตุน้ใหเ้กดิการคาดการณ์ว่า เงนิเฟ้อจะพุ่งขึน้เรว็ยิง่ขึน้ ซึง่สง่ผลใหเ้ฟดตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็ขึน้ดว้ย   "กลุ่มประเทศ
ตลาดเกดิใหมค่วรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัมอืกบัความปัน่ป่วนทางเศรษฐกจิ" IMF กล่าว 
  

สหรฐัเผยเจรจากบัรสัเซียสปัดาห์น้ีจะยงัไม่มีพนัธสญัญาใด ๆ 
          ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานโดยอา้งแหล่งขา่วว่า รฐับาลสหรฐัจะยงัไมม่กีารใหพ้นัธสญัญาใด ๆ ในการเจรจาทางการทตูกบั
รสัเซยีในสปัดาหน์ี้ทีเ่มอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์    แหล่งขา่วกล่าวว่า "รบัรองไดต้อนน้ีเลยว่าจะไม่มกีารใหพ้นัธสญัญาใด 
ๆ ในการเจรจาเหล่าน้ี ซึง่การเจรจาหารอืจะเป็นไปอย่างจรงิจงัและเป็นรปูธรรม แต่กพ็รอ้มส ารวจสิง่ต่าง ๆ ดว้ย ทุกสิง่ทีห่ารอืกนั
จะตอ้งน ากลบัมาพจิารณาทีว่อชงิตนัและตอ้งน าไปพจิารณากบัพนัธมติรในปลายสปัดาหน์ี้ดว้ย"  ทัง้นี้ เจา้หน้าทีอ่าวุโสของสหรฐั
และรสัเซยีมกี าหนดจดัการประชุมดา้นความมัน่คงในวนัที่ 9-10 ม.ค. 2565 ทีเ่มอืงเจนวีา จากนัน้ในวนัที ่12 ม.ค. รสัเซยีจะจดัการ
เจรจากบันาโต ทีก่รุงบรสัเซลส ์ และจดัการเจรจากบัองคก์ารความมัน่คงและความรว่มมอืในยุโรป (OSCE) ซึง่จะรวมถงึสหรฐัและ
นาโต ทีก่รุงเวยีนนาในวนัที ่13 ม.ค.   เจา้หน้าทีเ่ปิดเผยว่า สหรฐัหวงัทีจ่ะลดความตงึเครยีดกบัรสัเซยี แต่ขณะเดยีวกนักพ็รอ้มจบั
มอืกบัพนัธมติรในการคว ่าบาตรทางการเงนิ ควบคุมการสง่ออกของอุตสาหกรรมหลกั เตรยีมกองก าลงันาโตใหพ้รอ้มเดนิหน้า และ
เพิม่ความชว่ยเหลอืใหย้เูครน เพื่อจดัการรสัเซยี 

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 


