14 มกราคม 2565
ทองปิ ดลบจากความกังวลการปรับขึน้ ดอกเบีย้ ในเดือนมี.ค.

ราคาทองตลาดโลก
Yie;d
Close
1,821.78

chg.
-4.06

คืนนี้ สหรัฐเปิ ดเผยยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.
Support
1,810/1,800

Resistance
1,830/1,840

ราคาทองแท่ง 96.5%
Close
28,700

chg.
-

Support
28,600/28,500

Resistance
28,950/29,050

ราคาทองคาคาดเคลื่อนไหว Sideways ในกรอบแคบลง

 ราคาทองคา Spot เมื่อคืนที่ผา่ นมาปรับตัวลงจากระดับสูงสุด
ในรอบ 1 สัปดาห์ โดยได้รบั แรงกดดันจากการปรับขึน้ ของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หลังจากนางลาเอล
เบรนาร์ด หนึง่ ในคณะผูว้ า่ การเฟดได้ออกมาแสดงความเห็นใน
การสนับสนุนว่าเฟดจะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือนมี.ค. เพื่อ
สกัดเงินเฟ้อ นอกจากนีเ้ จ้าหน้าที่เฟดหลายคนก็สนับสนุนการ
ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือนมี.ค.เช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นนาย
ชาร์ลส์ อีแวนส์ ประธานเฟดสาขาชิคาโก นายแพทริก ฮาร์เกอร์
ประธานเฟดสาขาฟิ ลาเดลเฟี ย และนางแมรี ดาลี ประธานเฟด
สาขาซานฟรานซิสโก ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ถือ
ครองทองคาเท่าเมื่อวาน
 คืนนีส้ หรัฐเปิ ดเผยยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.
ตลาดคาดว่าจะ
เพิ่มขึน้ 0.0% หลังจากทีเ่ พิ่มขึน้ 0.3%
ในเดือนพ.ย. การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค. ตลาดคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ 0.2%
หลังจากทีเ่ พิ่มขึน้ 0.5% ในเดือนพ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบ้ ริโภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน ตลาดคาดว่าลดลงสูร่ ะดับ
70.0 จาก 70.6 ในเดือนธ.ค.

ศิรลิ กั ษณ์ ปโกฏิประภา เลขทะเบียน 18145
ชลธิศ นวลพลับ เลขทะเบียน 16745

 แนวโน้มราคาทองคา Spot คาดเคลือ่ นไหว Sideways ใน
กรอบแคบลง โดยมีแนวต้าน 1,830 ดอลลาร์ และ 1,840
ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวรับที่ 1,810 ดอลลาร์ และ 1,800
ดอลลาร์

GF10G22
Close
28,760

chg
+10

โกลด์ฟิวเจอร์สเดือนก.พ.65
เดือนก.พ.64
Support
28,660/28,580

Resistance
28,960/29,070

แนะนาเข้าซือ้ เมือ่ ราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,800 ดอลลาร์
(GF 28,580 บาท) โดยมีจดุ ขายตัดขาดทุนที่ 1,790 ดอลลาร์
(GF 28,400 บาท)

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65

GOH22
Close
1,822.60

chg
-0.70

Support
1,812/1,802

Resistance
1,832/1,842

แนะนาเข้าซือ้ เมื่อราคา GOH22 ปรับลงมาที่ 1,802
ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,792 ดอลลาร์

ราคาโลหะเงินปรับตัวขึน้ ต่อเนื่องเป็ นวันที่ 4 ติดต่อกัน
ทัง้ นี้แนวโน้มราคาโลหะเงินคาดว่าระยะสัน้ ปรับตัวขึน้ ได้
ต่อ โดยมีแนวรับที่ 22.96 ดอลลาร์ ขณะทีม่ แี นวต้านที่
23.50 ดอลลาร์ แนะนาเปิ ดสถานะซือ้ ทีร่ าคา SVFH22
22.96 ดอลลาร์ โดยมีจดุ ขายตัดขาดทุนที่ 22.84
ดอลลาร์

ทิศทางค่าเงินบาทเมื่อวานนี้แข็งค่าต่อเนื่องเป็ นวันที่ 4
ติดต่อกัน เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าในระดับต่าสุด
ในรอบ 2 เดือน ในขณะทีแ่ นวโน้มค่าเงินบาทระยะสัน้
คาดแข็งค่าต่อเนื่อง สาหรับ USD Futures เดือนมี.ค.65
คาดจะมีแนวรับที่ 33.15 บาท/ดอลลาร์ ขณะทีม่ แี นวต้าน
ที่ 33.48 บาท/ดอลลาร์

IMF คาดเงิ นเฟ้ อของสหรัฐมีแนวโน้ มปรับลดลงใน Q2/2565
นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผูอ้ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิ ดเผยในวันพุธ (12 ม.ค.) ว่า เงินเฟ้ อใน
สหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในไตรมาส 2/2565
"นี่คอื ประเด็นทีเ่ ราต้องจัดการกับปั ญหาติดขัดด้านห่วงโซ่อุปทาน แต่เรา
มองเห็นสัญญาณความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวบ้างแล้ว" นางจอร์เจียวากล่าวในการให้สมั ภาษณ์กบั สถานีโทรทัศน์ซเี อ็นบีซี
ในวันเดียวกัน กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผยว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ของสหรัฐพุ่งขึน้ 7.0% ในปี 2564 ซึง่ เป็ นการปรับตัว
ขึน้ เมื่อเทียบรายปี มากทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนมิ.ย.ปี 2525 ส่วนทางด้านจีนนัน้ นางจอร์เจียวาได้กล่าวว่าได้มกี ารยกเลิกนโยบายต่าง
ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจก่อนเวลาอันควรเล็กน้อย โดยการบริโภคในจีนไม่ได้ปรับตัวขึน้ อย่างทีค่ วรจะเป็ นเพื่อชดเชยภาวะชะงัก
งันในเศรษฐกิจ อันเกิดจากผลพวงของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ดี นางจอร์เจียวาระบุว่า จีนสามารถใช้นโยบายทางการคลังในการ
กระตุน้ ให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถงึ 5% "ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดาเนินการในทิศทางดังกล่าวบ้างแล้ว และดิฉนั คาดการณ์
ว่าจะมีการออกนโยบายเพิม่ เติมในอนาคต" ก่อนหน้านี้ นางจอร์เจียวาได้ออกมาเตือนว่า การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพื่อแก้ปัญหา
เงินเฟ้ อจะยิง่ เพิม่ ความอันตราย และตอกย้าความเหลื่อมล้าในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างชาติทพ่ี ฒ
ั นาแล้วและชาติทก่ี าลังพัฒนา
"ธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางแห่งอื่น ๆ ต่างก็รดู้ วี ่าจะจัดการกับเงินเฟ้ ออย่างไร แต่สงิ่ นี้จะต้องดาเนินการอย่างระมัดระวัง
เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ และเพิม่ ความเสีย่ งจากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ"

WHO เตือนโอมิ ครอนยังคงเป็ นอันตรายต่อคนไม่ฉีดวัคซีน แม้รนุ แรงน้ อยกว่าเดลตา
นายแพทย์ทโี ดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผูอ้ านวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงข่าวต่อสือ่ มวลชนเมือ่ วาน
นี้ (12 ม.ค.) ว่า โควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอนก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้น้อยกว่าสายพันธุเ์ ดลตา แต่ยงั คงเป็ น "ไวรัสอันตราย"
โดยเฉพาะกับผูท้ ไ่ี ม่ได้ฉีดวัคซีน นายแพทย์ทโี ดรสกล่าวว่า มีมากกว่า 90 ประเทศทีย่ งั ฉีดวัคซีนให้ประชากรในประเทศได้ไม่ถงึ
40% และคนในทวีปแอฟริกามากกว่า 85% ยังไม่ได้แม้แต่เข็มแรก "เราต้องไม่ยอมยกธงขาวหรือปล่อยให้ไวรัสตัวนี้ลอยนวล
โดยเฉพาะเมื่อยังมีคนทัวโลกอี
่
กมากทีย่ งั ไม่ได้ฉีดวัคซีน" นายแพทย์ทโี ดรสกล่าว สานักข่าวรอยเตอร์นาเสนอรายงานทางระบาด
วิทยาของ WHO "ยอดผูต้ ดิ เชือ้ ทีพ่ ุ่งสูงขึน้ นี้เกิดจากสายพันธุโ์ อมิครอน ซึง่ เข้ามาแทนทีเ่ ดลตาอย่างรวดเร็วในเกือบทุกประเทศ"
นายแพทย์ทโี ดรสกล่าว ทัง้ นี้ นายแพทย์ทโี ดรสเปิ ดเผยว่า ผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ทัวโลกส่
่
วนใหญ่ทต่ี อ้ งเข้าโรงพยาบาลนัน้ เป็ นผูท้ ่ี
ไม่ได้ฉีดวัคซีน และหากโอมิครอนไม่ได้รบั การควบคุม ก็มคี วามเสีย่ งสูงขึน้ ทีจ่ ะเกิดโควิดสายพันธุใ์ หม่ทอ่ี าจระบาดง่ายและร้ายแรง
ยิง่ กว่าโอมิครอน

"ไบเดน" ควา่ บาตรเกาหลีเหนื อครัง้ แรก หลังทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนื อเสียง
คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศคว่าบาตรเกาหลีเหนือเป็ นครัง้ แรก หลังจากเกาหลีเหนือเดินหน้าทดสอบ
อาวุธ ซึง่ รวมถึงการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Missile) จานวน 1 ลูกเมื่อวันอังคารทีผ่ ่านมา และยิง
ทดสอบจานวน 2 ลูกในสัปดาห์ทแ่ี ล้ว สานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะบริหารของปธน.ไบเดนได้ทาการคว่าบาตรชาวเกาหลี
เหนือ 6 ราย, ชาวรัสเซีย 1 ราย และบริษทั รัสเซียอีก 1 ราย ซึง่ สหรัฐเชื่อว่าเป็ นผูจ้ ดั หาสินค้าจากรัสเซียและจีนเพื่อสนับสนุน
โครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า มาตรการคว่าบาตรดังกล่าวมีเป้ าหมายทีจ่ ะขัดขวางความ
คืบหน้าของโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และเพื่อสกัดกัน้ ความพยายามต่าง ๆ ทีจ่ ะแพร่กระจายเทคโนโลยีทใ่ี ช้สาหรับการ
ผลิตอาวุธ
แหล่งข่าว : Aspen

ตัวเลข
จริง

ประมาณ
การ

ครัง้ ก่อน

ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เดือนธ.ค.(m/m)

0.5%

0.4%

0.8%

22.30 น.

สต็อกนา้ มันดิบประจาสัปดาห์ (ล้านบาร์เรล)

-4.6

-2.1

-2.1

2.00 น.

การเปิ ดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟด 12 เขต (Beige

0.2%

0.4%

0.8%

203,000

199,000

207,000

วันที่

ประเทศ

เวลาไทย

12 ม.ค. 65

สหรัฐ

20.30 น.

สหรัฐ
สหรัฐ

13 ม.ค. 65

เหตุการณ์

Book)

14 ม.ค. 65

ยุโรป

16.00 น.

รายงานเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป

สหรัฐ

20.30 น.

ดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) เดือนธ.ค. (m/m)

สหรัฐ

20.30 น.

จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

สหรัฐ

20.30 น.

ยอดค้าปลีกเดือนธ.ค. (m/m)

0.0%

0.3%

สหรัฐ

21.15 น.

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธ.ค.(m/m)

0.2%

0.5%

สหรัฐ

22.00 น.

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน (เบือ้ งต้น)

70.0

70.6

