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 ราคาทองค า Spot เมื่อวานปรบัตวัขึน้กวา่ 19.74 ดอลลาร ์โดย
ราคาทองค าปรบัตวัขึน้แรงมาจากสกลุเงินดอลลารส์หรฐัออ่น
คา่ ภายหลงันายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั
แถลงตอ่คณะกรรมาธิการการธนาคารประจ าวฒุิสภาที่สง่
สญัญาณวา่เฟดจะไมเ่รง่ใชน้โยบายคมุเขม้ที่รุนแรงเกินไป  
ทางดา้นนกัวิเคราะหจ์ากบรษัิท Gold Newsletter  ชีว้า่
ความเห็นของเฟดสะทอ้นใหเ้ห็นถึงนโยบายคมุเขม้ดา้นการเงิน
ของเฟดจะท าใหเ้ศรษฐกิจปรบัตวัในลกัษณะ "ซอฟทแ์ลนดิง้" 
มากกวา่ที่จะท าใหเ้ศรษฐกิจหดตวั ทางดา้นกองทนุ SPDR 
Gold Trust ขายทองค าสทุธิ 0.87 ตนัจากเมื่อวาน  

 คืนนีส้หรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูบ้รโิภค (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 
1,830 ดอลลาร ์และ 1,840 ดอลลาร ์ขณะที่มีแนวรบัท่ี 1,800 
ดอลลาร ์และ 1,790 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,820.74 +19.74 1,800/1,790 1,830/1,840 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

12 มกราคม 2565 

 

ทองพุ่งแรงจากเฟดจะไม่เร่งใช้นโยบายคมุเข้มท่ีรนุแรงเกินไป   

คืนน้ีสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.  

แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัขึน้ 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,770 +80 28,580/28,440 28,840/28,960 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,800 ดอลลาร ์
(GF 28,580 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,440 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,822.10 +13.40 1,802/1,792 1,832/1,842 

 

 

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 ่ 1,802 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,792 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัขึน้จากระดบัต ่าสดุในรอบ 3 
สปัดาห ์  ทัง้นี้แนวโน้มราคาโลหะเงนิคาดว่าจะปรบัตวัขึน้
ไดต่้อมายงับรเิวณแนวตา้น 22.96-23.14 ดอลลาร ์ โดยมี
แนวรบัที ่ 22.63 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 22.96
ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะขายทีร่าคา SVFH22 22.96  
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่23.14 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทเมื่อวานนี้แขง็ค่า เน่ืองจากมกีระแส
เงนิทุนไหลเขา้สูต่ลาดหุน้ และตลาดพนัธบตัรไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทระยะสัน้คาดแขง็คา่ 
ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาดจะมแีนวรบัที ่
33.20 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 33.60 บาท/
ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

ผูเ้ช่ียวชาญช้ี "เดลตาครอน" อาจเป็นการปนเป้ือนในแลบ็ ไม่ใช่การกลายพนัธุใ์หม่ 
          ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสาธารณสขุหลายรายไดอ้อกมาแสดงความกงัขาเกีย่วกบัรายงานการพบไวรสัโควดิ-19 กลายพนัธุค์รัง้ใหม่
ทีม่ชีื่อว่า "เดลตาครอน" โดยบรรดาผูเ้ชีย่วชาญมองว่า มคีวามเป็นไปไดม้ากกว่าทีก่ารกลายพนัธุด์งักล่าวจะเกดิจากความผดิพลาด
ในขัน้ตอนการตรวจสอบ     ก่อนหน้านี้ทมีวจิยัของศาสตราจารยล์อีอนดโิอส คอสทรคิสิ หวัหน้าศนูยว์จิยัเทคโนโลยชีวีภาพและ
ไวรสัวทิยาระดบัโมเลกุล มหาวทิยาลยัไซปรสั เป็นผูค้น้พบไวรสักลายพนัธุด์งักล่าว โดยทมีวจิยัไดว้เิคราะหต์วัอย่างสิง่สง่ตรวจ
จ านวน 25 รายการในไซปรสั หลงัจดัล าดบัพนัธุกรรม 1,377 ตวัอย่าง ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการตดิตามการกลายพนัธุข์องโค
วดิ-19 ในไซปรสั และไดพ้บว่าเชือ้ไวรสัมลีกัษณะทางพนัธุกรรมของไวรสัสายพนัธุเ์ดลตาและไวรสัโอมคิรอนอกีบางสว่น   ทัง้นี้ 
ส านกัขา่วบลมูเบริก์รายงานว่า ไซปรสัไดอ้ปัโหลดขอ้มลูขึน้สูจ่ไีอเอสเอไอด ี (GISAID) ฐานขอ้มลูจโีนมออนไลน์ดา้นโรคโควดิ-19 
ระดบัโลกแลว้    อย่างไรกด็ ี ผูเ้ชีย่วชาญมากมายไดต้ัง้ขอ้สงสยัเกีย่วกบัการคน้พบดงักล่าว โดยดร.ครตูกิา คปัปัลล ี ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นโควดิ-19 ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) ทวตีขอ้ความวา่ การคน้พบดงักล่าวน่าจะเกดิจากการปนเป้ือน โดยมสีารพนัธกุรรม
จากโอมคิรอนเขา้ไปปะปนกบัตวัอย่างสายพนัธุเ์ดลตา นอกจากนี้เธอยงัเสรมิว่า "อย่าเอาชื่อโรคระบาดมาผสมกนัใหก้ลายเป็นชื่อ
ใหม่เลย เรื่องนัน้ปล่อยใหเ้ป็นหน้าทีข่องดาราจะดกีว่า"    ขณะเดยีวกนั ดร.ทอม พคีอ็ก นกัไวรสัวทิยาจากอมิพเิรยีลคอลเลจลอน
ดอนกไ็ดท้วตีขอ้ความเช่นกนั โดยระบุว่า การกลายพนัธุ ์ "เดลตาครอน" ทีไ่ซปรสัคน้พบและมกีารรายงานโดยสือ่หลายเจา้นัน้ 
น่าจะเกดิขึน้จากการปนเป้ือนอย่างแน่นอน 
 

"ริชารด์ แคลริดา" ลาออกจากรองปธ.เฟดก่อนก าหนด คาดกดดนัจากข่าวฉาวซ้ือขายหุ้น 
          นายรชิารด์ แคลรดิา รองประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) เปิดเผยว่า เขาจะลาออกจากต าแหน่งในวนัศุกรน์ี้ ซึง่เรว็กว่า
ก าหนดประมาณ 2-3 สปัดาห ์ โดยนายแคลรดิาจะครบวาระการด ารงต าแหน่งรองประธานเฟดในวนัที ่ 30 ม.ค.นี้    การประกาศ
ลาออกก่อนก าหนดของนายแคลรดิาเกดิขึน้ในขณะทีม่กีารเปิดโปงขา่วอือ้ฉาวเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ในเดอืนก.พ. 2563 ซึง่เป็น
ช่วงเวลาทีเ่ฟดไดป้ระกาศความพรอ้มทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืดา้นนโยบายเชงิรุกเพื่อรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19    สือ่หลาย
แห่งไดเ้ปิดเผยรายงานการตรวจสอบพอรท์โฟลโิอของนายแคลรดิา โดยพบว่ามกีารปรบัพอรท์หุน้ในวนัที ่ 27 ก.พ. 2563 ขณะที่
หนงัสอืพมิพน์วิยอรก์ ไทมสร์ายงานว่า นายแคลรดิาไดเ้ทขายหุน้ในกองทุนหุน้จ านวน 3 กองก่อนหน้า 3 วนั ซึง่เขาตัง้ใจจะกลบั
เขา้ซือ้ในวนัที ่ 27 ก.พ.   ในชว่งปลายปี 2564 นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดไดส้ัง่การใหเ้จา้หน้าทีด่ าเนินการทบทวนหลกั
จรยิธรรมของเฟดในเรื่องการท าธุรกรรมทางการเงนิอย่างเหมาะสม หลงัจากมกีารเปิดเผยขอ้มลูว่า เจา้หน้าทีร่ะดบัอาวโุสหลายคน
ของเฟดไดท้ าการซือ้ขายหุน้มลูค่าหลายลา้นดอลลารใ์นปี 2563 และเจา้หน้าทีอ่กีบางสว่นมกีารลงทุนจ านวนมาก 
 

เจพีมอรแ์กนมัน่ใจศก.สหรฐัแขง็แกร่ง คาดเฟดขึ้นดอกเบีย้มากกว่า 4 ครัง้ปีน้ี 
          นายเจม ี ไดมอน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของเจพมีอรแ์กน เชส ไดแ้สดงความเชื่อมัน่ว่าเศรษฐกจิสหรฐัจะขยายตวัไดด้ี
ทีส่ดุในรอบหลายสบิปี และคาดว่าธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) อาจจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่า 4 ครัง้ในปีนี้     "เราเชือ่ว่า
เศรษฐกจิของสหรฐัจะขยายตวัแขง็แกร่งทีส่ดุในปีนี้ ซึง่อาจจะแขง็แกร่งทีส่ดุนบัตัง้แต่เกดิวกิฤตเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลก (Great 
Depression) และผมคาดว่าเศรษฐกจิในปีหน้ากจ็ะขยายตวัไดด้เีช่นกนั" นายไดมอนกล่าวกบัผูส้ ือ่ขา่วของ CNBC ในการประชมุ 
"40th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference"     ทัง้นี้ นายไดมอนกล่าวว่า การทีเ่ขามคีวามเชื่อมัน่ต่อแนวโน้มเศรษฐกจิ
สหรฐันัน้ มสีาเหตุมาจากงบดลุบญัชทีีแ่ขง็แกร่งของผูบ้รโิภคชาวอเมรกินั โดยเจพมีอรแ์กนถอืเป็นธนาคารรายใหญ่สดุของสหรฐั
และมคีวามสมัพนัธก์บัภาคครวัเรอืนของสหรฐัมากถงึ 50% 
  

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 -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 


