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 ราคาทองค า Spot เมื่อสปัดาห์ที่ผา่นมาปรับตวัขึน้ระดบัสงูสดุ
ในรอบ 1 สปัดาห์ อยา่งไรก็ตามช่วงท้ายปลายสปัดาห์เกิดแรง
เทขายออกมา เนื่องจากนกัลงทนุเร่ิมขายท าก าไรก่อนวนัหยดุ
ยาวสดุสปัดาห์ โดยตลาดการเงินสหรัฐปิดท าการในวนัจนัทร์
เนื่องในวนัมาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ นอกจากนีส้กลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐกลบัมาแขง็คา่ กดดนัตลาดทองค า หลงัจากที่
ดอลลาร์ออ่นคา่ตอ่เนื่องในระดบัต ่าสดุในรอบ 2 เดือน 
ทางด้านกองทนุ SPDR Gold Trust ขายทองค าสทุธิ 0.87 ตนั
จากสปัดาห์ก่อน  

 สปัดาห์นีต้ิดตามดชันีการผลติรัฐนิวยอร์กเดือนม.ค. การ
อนญุาตก่อสร้างบ้านและการเร่ิมก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.  ดชันี
กิจกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนม.ค. จ านวนผู้
ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  ยอดขายบ้านมือสอง
เดือนธ.ค. และดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. โดย 
conference Board 

 แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดปรับตวัลงสูร่ะดบั 1,810 
ดอลลาร์ โดยมีแนวต้าน 1,830 ดอลลาร์ และ 1,840 ดอลลาร์ 
ขณะที่มีแนวรับท่ี 1,810 ดอลลาร์ และ 1,800 ดอลลาร์ 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,816.70 -5.08 1,810/1,800 1,830/1,840 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

17 มกราคม 2565 

 

ทองปิดลบ นักลงทุนเร่ิมขายท าก าไรก่อนวนัหยดุยาวสดุสปัดาห ์

ตลาดการเงินสหรฐัปิดท าการในวนัมารติ์น ลเูธอร ์คิง จเูนียร ์

แนวโน้มราคาทองค า Spot คาดปรบัตวัลงสู่ระดบั 1,810 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 

28,700 +100 28,600/28,500 28,950/29,050 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,700 -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 
1,820.10 -5.00 1,812/1,802 1,832/1,842 

 

 

เกง็ก าไรฝ ัง่ซือ้จากแนวรบับรเิวณ 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 าไรฝ ัง่ซือ้ 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     

 

ราคาโลหะเงนิเมื่อวนัศุกรท์ีผ่่านมาปรบัตวัลง หลงัจาก
ระดบัสงูสดุในรอบ 1 สปัดาห ์ทัง้นี้แนวโน้มราคาโลหะเงนิ
คาดอาจเกดิแรงเทขายออกมาบา้ง  โดยมแีนวรบัที ่22.81 
ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 23.46 ดอลลาร ์ แนะน าเปิด
สถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 22.81  ดอลลาร ์  โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่22.70 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทในสปัดาหท์ีผ่า่นมาแขง็ค่าต่อเนื่อง
ตลอดสปัดาห ์ โดยค่าเงนิบาทแขง็ค่าไปกว่า 1.10%  
เน่ืองจากสกุลเงนิดอลลารอ์่อนค่าในระดบัต ่าสดุในรอบ 2 
เดอืน ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทระยะสัน้คาดอาจเหน็
การกลบัมาอ่อนค่าเลก็น้อย ส าหรบั USD Futures เดอืน
ม.ีค.65 คาดจะมแีนวรบัที ่33 บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนว
ตา้นที ่33.37 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

CDC เผยโอมิครอนใกล้ครองสหรฐัครบ 100% แล้ว 
          ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัเปิดเผยว่า จ านวนผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนในสหรฐัมี
สดัสว่นมากกว่า 98% ของจ านวนผูต้ดิเชือ้รายใหมใ่นประเทศ  นางเจเน็ต วดูคอก รกัษาการผูอ้ านวยการส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาสหรฐั (FDA) กล่าวเตอืนว่า "ประชากรสว่นใหญ่ในสหรฐัจะตดิเชือ้โควดิ-19 และเราตอ้งสรา้งความมัน่ใจว่า
โรงพยาบาลจะยงัคงสามารถรองรบัผูป้ว่ยได"้   ดา้นนายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ี แพทยใ์หญ่ประจ าคณะท างานดา้นการควบคมุโรค
โควดิ-19 ของท าเนียบขาว กล่าวว่า "ในทีส่ดุ แทบทุกคนในสหรฐัจะตดิเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน ท่ามกลางการแพร่ระบาด
อย่างหนกั"            ทัง้นี้ ไวรสัสายพนัธุโ์อมคิรอนไดแ้พร่ระบาดอย่างรวดเรว็ และกลายเป็นสายพนัธุห์ลกัในสหรฐั โดยสามารถ
แทนทีส่ายพนัธุเ์ดลตา หลงัจากทีเ่ริม่มกีารตรวจพบสายพนัธุด์งักล่าวเป็นครัง้แรกในวนัที่ 1 ธ.ค.2564 
 
ศาลฎีกาสหรฐัระงบัค าสัง่ไบเดนบงัคบัธรุกิจขนาดใหญ่ฉีดวคัซีนให้พนักงาน 
          ศาลฎกีาสหรฐัประกาศค าตดัสนิใหร้ะงบัค าสัง่ของประธานาธบิดโีจ ไบเดนทีก่ าหนดใหธุ้รกจิขนาดใหญ่ตอ้งใหพ้นกังานของ
ตนฉีดวคัซนีหรอืเขา้รบัการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ในช่วงทีย่อดผูต้ดิเชือ้พุ่งสงูขึน้ แมว้่าจะยงัอนุญาตใหบ้งัคบัใชก้ฎการฉีดวคัซนีกบั
สถานบรกิารดา้นสขุภาพได ้   ค าสัง่พเิศษดงักล่าวของปธน.ไบเดนเป็นทีโ่ตแ้ยง้กนัอย่างกนัอยา่งหนกั โดยเมื่อวนัที ่ 6 พ.ย. ศาล
อุทธรณ์ภาคหา้แหง่สหรฐัไดร้ะงบัการบงัคบัใชค้ าสัง่พเิศษของปธน.ไบเดนทีก่ าหนดใหบ้รษิทัต่าง ๆ ทีม่พีนกังานมากกว่า 100 คน
ขึน้ไปตอ้งใหพ้นกังานเขา้รบัการฉีดวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 แต่ต่อมากไ็ดม้คี าตดัสนิจากศาลอุทธรณ์ภาค 6 ของสหรฐัในเมอืงซนิซนิ
นาตใินวนัที ่ 17 ธ.ค. ใหค้นืค าสัง่บงัคบัธุรกจิขนาดใหญ่ในสหรฐัตอ้งฉีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจเชือ้โควดิใหก้บั
พนกังาน       
 
เกาหลีเหนือลัน่ตอบโต้แน่หากสหรฐัด าเนินมาตรการคว า่บาตรปมนิวเคลียร ์
          เกาหลเีหนือตอบโตก้ารคว ่าบาตรของสหรฐั หลงัเกาหลเีหนือทดสอบขปีนาวุธความเรว็เหนือเสยีงซึง่สรา้งความกงัวลดา้น
ความปลอดภยั พรอ้มใหค้ ามัน่ว่า เกาหลเีหนือจะด าเนินการตอบโตอ้ย่างเขม้แขง็และชดัเจนขึน้ส าหรบัความพยายามของสหรฐัใน
การยุตโิครงการอาวุธนวิเคลยีรข์องเกาหลเีหนือ   ส านกัขา่ว KCNA ของทางการเกาหลเีหนือเปิดเผยแถลงการณ์ของกระทรวง
ต่างประเทศว่า การด าเนินการทดสอบขปีนาวธุความเรว็เหนือเสยีง ซึง่ออกแบบมาเพื่อหลบเลีย่งระบบการป้องกนัขปีนาวธุทีม่อียู่
นัน้ เป็นสทิธอินัชอบธรรมตามกฎหมายของเกาหลเีหนือ พรอ้มระบุว่า การคว ่าบาตรของสหรฐัต่อเกาหลเีหนือถอืเป็นการยกระดบั
ทีอ่นัตราย      ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานว่า แถลงการณ์จากกระทรวงต่างประเทศเกาหลเีหนือมกัจะสงวนไวส้ าหรบัการสง่
ขอ้ความทีส่ าคญัทีส่ดุของเกาหลเีหนือแก่ประเทศอื่น ถอ้ยแถลงดงักล่าวเพิม่ความตงึเครยีด ขณะทีค่ณะบรหิารของปธน.ไบเดน
ก าลงัผลกัดนัใหน้ายคมิ จองอนึ ผูน้ าสงูสดุเกาหลเีหนือ กลบัเขา้สูก่ารเจรจาเพื่อปลดอาวธุนิวเคลยีรท์ีห่ยุดชะงกัไปเกอืบ 3 ปี       
อน่ึง ทีผ่่านมาเกาหลเีหนือไดห้ลกีเลีย่งการเจรจา ทัง้ยงัยกระดบัการผลติวสัดุฟิสไซลส์ าหรบัอาวุธนิวเคลยีร ์ และทดสอบระบบใหม่
เพื่อปล่อยหวัรบนวิเคลยีร ์   แถลงการณ์ระบุว่า "สหรฐัจงใจท าใหส้ถานการณ์ทวคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ แมก้ระทัง่ด าเนินมาตรการคว ่า
บาตร แทนทีจ่ะรายงานเหตุการณ์ต่อคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) เท่านัน้"     ทัง้นี้ แถลงการณ์เสรมิว่า 
"หากสหรฐัยงัคงแสดงท่าทเีผชญิหน้าเช่นนี้ เกาหลเีหนือจะถูกบบีใหต้อ้งด าเนินการตอบโตอ้ยา่งเขม้แขง็และชดัเจนขึน้" 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 18 ม.ค. 65 สหรัฐ 20.30 น. ดชันีการผลติรัฐนิวยอร์กเดือนม.ค.  25.0 31.9 

19 ม.ค. 65 สหรัฐ 20.30 น. การอนญุาตก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.(ล้านยนิูต)  1.71 1.71 

 สหรัฐ 20.30 น. การเร่ิมก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.(ล้านยนิูต)  1.65 1.68 

20 ม.ค. 65 สหรัฐ 20.30 น. ดชันีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนม.ค.  19.9 15.4 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  221,000 230,000 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.(ล้านยนิูต)  6.42 6.46 

 สหรัฐ 23.00 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   -4.6 

21 ม.ค. 65 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. โดย conference Board  0.8% 1.1% 


