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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนที่ผา่นมาปรบัตวัขึน้ในระดบัสงูสดุ
ในรอบ 1 สปัดาห ์เนื่องจากไดร้บัปัจจยัหนนุมาจากการออ่นคา่
ของสกลุเงินดอลลารส์หรฐั รวมถึงอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร
รฐับาลสหรฐัปรบัตวัลง ภายหลงัการเปิดเผยตวัเลขเงินเฟอ้ของ
สหรฐั ซึง่ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) พุง่ขึน้ 7.0% ในเดือนธ.ค. 
สอดคลอ้งกบัท่ีตลาดคาดการณไ์ว ้ ท าใหข้อ้มลูดงักลา่วจะไม่
ท าใหเ้ฟดเรง่ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเวลาที่รวดเรว็ไปกวา่ที่
คาดการณไ์ว ้ ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ถือครอง
ทองค าเทา่เมื่อวาน  

 คืนนีส้หรฐัเปิดเผยดชันีราคาผูผ้ลติ (PPI) เดือนธ.ค. ตลาดคาด
วา่จะเพิ่มขึน้ 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดอืน จากทีเ่พิ่มขึน้ 0.8% 
เมื่อเทีย่บรายเดือนในเดือนพ.ย. หรอืเพิ่มขึน้ 9.8% เมื่อเทียบ
รายปี จากทีเ่พิ่มขึน้ 9.6% เมื่อเทียบรายปี  และจ านวนผูข้อรบั
สวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์ตลาดคาดวา่ ลดลง 8,000 ราย
สูร่ะดบั 207,000 ราย  

 แนวโนม้ราคาทองค า Spot คาดเคลือ่นไหวในกรอบ 1,810-
1,830 ดอลลาร ์ โดยมีแนวตา้น 1,830 ดอลลาร ์ และ 1,840 
ดอลลาร ์ ขณะที่มีแนวรบัท่ี 1,810 ดอลลาร ์ และ 1,800 
ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,825.84 +5.1 1,810/1,800 1,830/1,840 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

13 มกราคม 2565 

 

ดชันี CPI พุ่งขึน้ 7.0% ในเดือนธ.ค. สอดคล้องกบัท่ีตลาดคาด 

คืนน้ีสหรฐัเปิดเผยดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค.  

ราคาทองค าคาดเคล่ือนไหวในกรอบ 1,810-1,830 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,700 +50 28,600/28,500 28,950/29,050 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,850 +70 28,660/28,580 28,960/29,070 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,800 ดอลลาร ์
(GF 28,580 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,400 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,829.90 +11.70 1,812/1,802 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัขึน้ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 วนั ทัง้นี้
แนวโน้มราคาโลหะเงนิคาดว่าระยะสัน้ปรบัตวัขึน้ไดต่้อ 
โดยมแีนวรบัที ่22.93 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่23.50 
ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 22.93  
ดอลลาร ์ โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่22.84 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทเมื่อวานนี้แขง็ค่าเป็นวนัที ่ 3 ตดิต่อกนั 
เน่ืองจากสกุลเงนิดอลลารอ์่อนค่า หลงัจากทีเ่ฟดยงัไม่สง่
สญัญาณปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เรว็ขึน้ตามทีต่ลาด
คาดการณ์ไว ้ ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทระยะสัน้คาด
แขง็ค่าต่อเนื่อง ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาด
จะมแีนวรบัที ่ 33.15 บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
33.60 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

"พาวเวล" มัน่ใจสหรฐัฝ่าวิกฤตโอมิครอนได้ เช่ือเฟดขึ้นดอกเบีย้ไม่กระทบศก. 
          นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ไดแ้สดงความเชื่อมัน่ในระหว่างการแถลงต่อคณะกรรมาธกิารการ
ธนาคารประจ าวุฒสิภาเมื่อคนืน้ีตามเวลาไทยว่า แผนการใชน้โยบายคุมเขม้ดา้นการเงนิของเฟดในปีนี้จะไม่สง่ผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน และเศรษฐกจิสหรฐักแ็ขง็แกรง่พอทีจ่ะท าใหเ้ฟดไม่ตอ้งใชม้าตรการกระตุน้ขนานใหญ่อกีต่อไป     นายพาวเวลกล่าว
ต่อคณะกรรมาธกิารฯว่า เขาคาดว่าเศรษฐกจิสหรฐัจะสามารถฝ่าฟันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิ
รอนไปได ้ และเชื่อว่าผลกระทบทีม่ต่ีอเศรษฐกจินัน้จะเกดิขึน้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ ซึง่ผลกระทบนี้จะไม่ท าใหแ้ผนการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้และการปรบัลดการถอืครองสนิทรพัยข์องเฟดในปีนี้ตอ้งสะดุดลง     "เรามองว่าเศรษฐกจิไมจ่ าเป็นตอ้งใชน้โยบายผ่อน
คลายทางการเงนิขนานใหญ่อกีต่อไป ขณะนี้ถงึเวลาแลว้ทีจ่ะยุตนิโยบายฉุกเฉินทีเ่ฟดเคยน ามาใชเ้พื่อรบัมอืกบัการแพร่ระบาด 
และการยุตนิโยบายดงักล่าวจะไม่สง่ผลกระทบดา้นลบต่อตลาดแรงงาน" นายพาวเวลกล่าว    นอกจากนี้ นายพาวเวลยงักล่าวว่า 
การรกัษาเสถยีรภาพดา้นราคาถอืเป็นสิง่จ าเป็นต่อการผลกัดนัเศรษฐกจิและการจา้งงานใหข้ยายตวัไดต่้อไป พรอ้มกบักล่าวว่าเฟด
จะใชค้วามพยายามในการสกดัการพุ่งขึน้ของเงนิเฟ้อ แมจ้ าเป็นตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่าทีม่กีารคาดการณ์ไว ้   "ห่วงโซ่
อุปทานทีก่ลบัสูภ่าวะปกตจิะช่วยผ่อนคลายแรงกดดนัจากเงนิเฟ้อในปีนี้ แต่เฟดไม่กลวัทีจ่ะตอ้งปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้มากกว่าที่
คาดไวห้ากเงนิเฟ้อยงัคงอยู่ในระดบัสงู เรารูว้่าเงนิเฟ้อสรา้งความเสยีหายต่อเศรษฐกจิ ซึง่เฟดจะใชเ้ครื่องมอืดา้นนโยบายทุกอย่าง
เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้งนิเฟ้อพุง่สงูขึน้จนฝังตวัในระบบเศรษฐกจิ" นายพาวเวลกล่าว 
 

"ไบเดน" ช้ีสหรฐัมาถกูทางแล้วในการต่อสู้กบัโควิด 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดน ของสหรฐั กล่าวแสดงความมัน่ใจว่า สหรฐันัน้มาถูกทางแลว้ในการต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของโรค
โควดิ-19 แมป้ระเทศก าลงัรบัมอืกบัยอดผูต้ดิเชือ้รายใหม่ทีเ่พิม่สงูขึน้จากการแพร่ระบาดของไวรสัโอมคิรอนกต็าม   ส านกัขา่ว
รอยเตอรร์ายงานว่า เจา้หน้าทีท่ าเนียบขาวระบุว่า สถานการณ์นัน้แตกต่างจากระยะก่อน ๆ ของการแพร่ระบาด เน่ืองจาก
ประชาชนจ านวนมากไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดส รวมถงึเขม็บสูเตอรแ์ลว้    ปธน.ไบเดนแถลงต่อสือ่มวลชนว่า "ผมมัน่ใจว่าเราเดนิ
มาถูกทางแลว้"     อย่างไรกต็าม ปธน.ไบเดน ยอมรบัว่า เขากงัวลเกีย่วกบัความรวดเรว็ในการแพร่ระบาดไปทัว่โลกของไวรสัโอ
มคิรอน เพราะมนัไมไ่ดร้ะบาดลดลงมากนกั    แมว้่าไวรสัโอมคิรอนอาจมคีวามรุนแรงน้อยกว่า แต่เจา้หน้าทีส่าธารณสขุกล่าวเตอืน
ว่า ยอดผูต้ดิเชือ้อาจท าใหร้ะบบโรงพยาบาลตอ้งรบัภาระหนกั ซึง่บางแห่งไดร้ะงบัการรกัษาคนไขใ้นกรณีทีไ่ม่เร่งด่วน เน่ืองจาก
หลายโรงพยาบาลก าลงัรบัมอืกบัยอดผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่ขึน้และการขาดแคลนบุคลากร    ขณะเดยีวกนั ยอดผูต้ดิเชือ้ทีเ่พิม่ขึน้สง่ผลให้
โรงเรยีนหลายแห่งตอ้งปิดเรยีน และประสบปัญหาขาดแคลนเจา้หน้าที ่คร ูและคนขบัรถประจ าทาง 
  

นักวิเคราะหค์าด BOJ เพ่ิมตวัเลขคาดการณ์เงินเฟ้อในการประชุมสปัดาหห์น้า 
          นกัวเิคราะหจ์ากสถาบนั SMBC Nikko Securities คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางญีปุ่่ น (BOJ) จะปรบัขึน้คาดการณ์ตวัเลข
เงนิเฟ้อในการประชมุนโยบายซึง่จะจดัขึน้ในสปัดาหห์น้า เน่ืองจากตน้ทุนวตัถุดบิทีส่งูขึน้ไดส้ง่ผลกระทบต่อผูบ้รโิภค อย่างไรกด็ ี
นกัวเิคราะหค์าดว่า BOJ จะคงนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายเป็นพเิศษต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเงนิเฟ้อที่ระดบั 2%   
นกัวเิคราะหค์าดว่า แบงกช์าตญิีปุ่่ นจะประเมนิความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนระลอก
ล่าสดุ แต่ยงัคงคาดการณ์เดมิว่า เศรษฐกจิญีปุ่่ นฟ้ืนตวัในระดบัปานกลาง หลงัจากทีร่่วงลงอย่างหนกัในปีทีผ่่านมาจากพษิโควดิ-19   
นอกจากนี้ นกัวเิคราะหย์งัคาดการณ์ดว้ยว่า BOJ จะคงเป้าหมายอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ทีร่ะดบั -0.1% และคงอตัราดอกเบีย้
พนัธบตัรระยะยาวอายุ 10 ปีทีร่ะดบั 0%  
 

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) 0.5% 0.4% 0.8% 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล) -4.6 -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 ์  199,000 207,000 

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 


