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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนที่ผา่นมาปรบัตวัลงจากระดบัสงูสดุ
ในรอบ 1 สปัดาห ์ โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการปรบัขึน้ของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั หลงัจากนางลาเอล 
เบรนารด์ หนึง่ในคณะผูว้า่การเฟดไดอ้อกมาแสดงความเห็นใน
การสนบัสนนุวา่เฟดจะปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดอืนมี.ค. เพื่อ
สกดัเงินเฟอ้ นอกจากนีเ้จา้หนา้ที่เฟดหลายคนก็สนบัสนนุการ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค.เช่นกนั ไมว่า่จะเป็นนาย
ชารล์ส ์อีแวนส ์ประธานเฟดสาขาชิคาโก นายแพทรกิ ฮารเ์กอร ์
ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และนางแมร ีดาล ีประธานเฟด
สาขาซานฟรานซิสโก ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ถือ
ครองทองค าเทา่เมื่อวาน  

 คืนนีส้หรฐัเปิดเผยยอดคา้ปลกีเดอืนธ.ค. ตลาดคาดวา่จะ
เพิ่มขึน้ 0.0%  หลงัจากทีเ่พิ่มขึน้ 0.3% ในเดือนพ.ย. การ
ผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค. ตลาดคาดวา่จะเพิม่ขึน้ 0.2% 
หลงัจากทีเ่พิ่มขึน้  0.5% ในเดือนพ.ย. และดชันีความเช่ือมั่น
ผูบ้รโิภคเดือนม.ค.ของม.มชิิแกน ตลาดคาดวา่ลดลงสูร่ะดบั 
70.0 จาก 70.6 ในเดือนธ.ค. 

 แนวโนม้ราคาทองค า Spot คาดเคลือ่นไหว Sideways ใน
กรอบแคบลง โดยมีแนวตา้น 1,830 ดอลลาร ์ และ 1,840 
ดอลลาร ์ ขณะที่มีแนวรบัท่ี 1,810 ดอลลาร ์ และ 1,800 
ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

1,821.78 -4.06 1,810/1,800 1,830/1,840 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

14 มกราคม 2565 

 

ทองปิดลบจากความกงัวลการปรบัขึน้ดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. 

คืนน้ีสหรฐัเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนธ.ค.  

ราคาทองค าคาดเคล่ือนไหว Sideways ในกรอบแคบลง 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,760 +10 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 
1,822.60 -0.70 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัขึน้ต่อเนื่องเป็นวนัที ่ 4 ตดิต่อกนั 
ทัง้นี้แนวโน้มราคาโลหะเงนิคาดว่าระยะสัน้ปรบัตวัขึน้ได้
ต่อ โดยมแีนวรบัที ่ 22.96 ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
23.50 ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 
22.96  ดอลลาร ์  โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 22.84 
ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทเมื่อวานนี้แขง็ค่าต่อเนื่องเป็นวนัที ่ 4 
ตดิต่อกนั เน่ืองจากสกุลเงนิดอลลารอ์่อนค่าในระดบัต ่าสดุ
ในรอบ 2 เดอืน ในขณะทีแ่นวโน้มคา่เงนิบาทระยะสัน้
คาดแขง็ค่าต่อเนื่อง ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 
คาดจะมแีนวรบัที ่ 33.15 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้น
ที ่33.48 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

IMF คาดเงินเฟ้อของสหรฐัมีแนวโน้มปรบัลดลงใน Q2/2565 
          นางครสิตาลนิา จอรเ์จยีวา ผูอ้ านวยการกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยในวนัพธุ (12 ม.ค.) ว่า เงนิเฟ้อใน
สหรฐัมแีนวโน้มปรบัตวัลดลงในไตรมาส 2/2565   "นี่คอืประเดน็ทีเ่ราตอ้งจดัการกบัปัญหาตดิขดัดา้นห่วงโซ่อุปทาน แต่เรา
มองเหน็สญัญาณความคบืหน้าในประเดน็ดงักล่าวบา้งแลว้" นางจอรเ์จยีวากล่าวในการใหส้มัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ซเีอน็บซี ี   
ในวนัเดยีวกนั กระทรวงแรงงานสหรฐัเปิดเผยว่า ดชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) ของสหรฐัพุ่งขึน้ 7.0% ในปี 2564 ซึง่เป็นการปรบัตวั
ขึน้เมื่อเทยีบรายปีมากทีส่ดุนบัตัง้แต่เดอืนม.ิย.ปี 2525   สว่นทางดา้นจนีนัน้ นางจอรเ์จยีวาไดก้ล่าวว่าไดม้กีารยกเลกินโยบายต่าง 
ๆ เพื่อสนบัสนุนเศรษฐกจิก่อนเวลาอนัควรเลก็น้อย โดยการบรโิภคในจนีไม่ไดป้รบัตวัขึน้อย่างทีค่วรจะเป็นเพื่อชดเชยภาวะชะงกั
งนัในเศรษฐกจิ อนัเกดิจากผลพวงของโรคโควดิ-19    อย่างไรกด็ ีนางจอรเ์จยีวาระบุว่า จนีสามารถใชน้โยบายทางการคลงัในการ
กระตุน้ใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัไดถ้งึ 5%    "ธนาคารกลางจนี (PBOC) ไดด้ าเนินการในทศิทางดงักล่าวบา้งแลว้ และดฉินัคาดการณ์
ว่าจะมกีารออกนโยบายเพิม่เตมิในอนาคต"   ก่อนหน้านี้ นางจอรเ์จยีวาไดอ้อกมาเตอืนว่า การปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เพื่อแกปั้ญหา
เงนิเฟ้อจะยิง่เพิม่ความอนัตราย และตอกย ้าความเหลื่อมล ้าในการพฒันาเศรษฐกจิระหว่างชาตทิีพ่ฒันาแลว้และชาตทิีก่ าลงัพฒันา     
"ธนาคารกลางสหรฐัและธนาคารกลางแห่งอื่น ๆ ต่างกร็ูด้วี่าจะจดัการกบัเงนิเฟ้ออย่างไร แต่สิง่นี้จะตอ้งด าเนินการอย่างระมดัระวงั 
เน่ืองจากอาจสง่ผลกระทบต่อตลาดเกดิใหม่ และเพิม่ความเสีย่งจากความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ" 
 
WHO เตือนโอมิครอนยงัคงเป็นอนัตรายต่อคนไม่ฉีดวคัซีน แม้รนุแรงน้อยกว่าเดลตา 
          นายแพทยท์โีดรส อดัฮานอม กบีรเียซุส ผูอ้ านวยการใหญ่ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) แถลงขา่วต่อสือ่มวลชนเมือ่วาน
นี้ (12 ม.ค.) ว่า โควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนก่อใหเ้กดิโรครา้ยแรงไดน้้อยกว่าสายพนัธุเ์ดลตา แต่ยงัคงเป็น "ไวรสัอนัตราย" 
โดยเฉพาะกบัผูท้ีไ่ม่ไดฉ้ีดวคัซนี   นายแพทยท์โีดรสกล่าวว่า มมีากกว่า 90 ประเทศทีย่งัฉีดวคัซนีใหป้ระชากรในประเทศไดไ้มถ่งึ 
40% และคนในทวปีแอฟรกิามากกว่า 85% ยงัไม่ไดแ้มแ้ต่เขม็แรก   "เราตอ้งไม่ยอมยกธงขาวหรอืปล่อยใหไ้วรสัตวันี้ลอยนวล 
โดยเฉพาะเมื่อยงัมคีนทัว่โลกอกีมากทีย่งัไมไ่ดฉ้ีดวคัซนี" นายแพทยท์โีดรสกล่าว    ส านกัขา่วรอยเตอรน์ าเสนอรายงานทางระบาด
วทิยาของ WHO "ยอดผูต้ดิเชือ้ทีพุ่่งสงูขึน้น้ีเกดิจากสายพนัธุโ์อมคิรอน ซึง่เขา้มาแทนทีเ่ดลตาอย่างรวดเรว็ในเกอืบทุกประเทศ" 
นายแพทยท์โีดรสกล่าว      ทัง้นี้ นายแพทยท์โีดรสเปิดเผยว่า ผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ทัว่โลกสว่นใหญ่ทีต่อ้งเขา้โรงพยาบาลนัน้เป็นผูท้ี่
ไม่ไดฉ้ีดวคัซนี และหากโอมคิรอนไม่ไดร้บัการควบคุม กม็คีวามเสีย่งสงูขึน้ทีจ่ะเกดิโควดิสายพนัธุใ์หม่ทีอ่าจระบาดง่ายและรา้ยแรง
ยิง่กว่าโอมคิรอน 
 
"ไบเดน" คว า่บาตรเกาหลีเหนือครัง้แรก หลงัทดสอบขีปนาวธุความเรว็เหนือเสียง 
          คณะบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดน ประกาศคว ่าบาตรเกาหลเีหนือเป็นครัง้แรก หลงัจากเกาหลเีหนือเดนิหน้าทดสอบ
อาวุธ ซึง่รวมถงึการทดสอบยงิขปีนาวุธความเรว็เหนือเสยีง (Hypersonic Missile) จ านวน 1 ลกูเมื่อวนัองัคารทีผ่่านมา และยงิ
ทดสอบจ านวน 2 ลกูในสปัดาหท์ีแ่ลว้    ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า คณะบรหิารของปธน.ไบเดนไดท้ าการคว ่าบาตรชาวเกาหลี
เหนือ 6 ราย, ชาวรสัเซยี 1 ราย และบรษิทัรสัเซยีอกี 1 ราย ซึง่สหรฐัเชื่อว่าเป็นผูจ้ดัหาสนิคา้จากรสัเซยีและจนีเพื่อสนบัสนุน
โครงการขปีนาวุธของเกาหลเีหนือ   กระทรวงการคลงัสหรฐัระบุว่า มาตรการคว ่าบาตรดงักล่าวมเีป้าหมายทีจ่ะขดัขวางความ
คบืหน้าของโครงการนิวเคลยีรข์องเกาหลเีหนือ และเพื่อสกดักัน้ความพยายามต่าง ๆ ทีจ่ะแพร่กระจายเทคโนโลยทีีใ่ชส้ าหรบัการ
ผลติอาวุธ 

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) 0.2% 0.4% 0.8% 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์ 203,000 199,000 207,000 

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

 สหรฐั 21.15 น. การผลิตภาคอตุสาหกรรมเดือนธ.ค.(m/m)  0.2% 0.5% 

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


