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 ราคาทองค า Spot เม่ือคืนท่ีผา่นมาปรบัตวัลดลงในระดบั
ต ่าสดุบรเิวณ 1,805 ดอลลาร ์ โดยไดร้บัแรงกดดนัจากการ
แข็งคา่ของสกลุเงินดอลลารส์หรฐั และการปรบัตวัขึน้ของ
อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐั โดยอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลสหรฐัอาย ุ 10 ปีพุง่ขึน้กวา่ 
1.88% จากการคาดการณว์า่ธนาคารกลางสหรฐัจะปรบัขึน้
อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold 
Trust ถือครองทองค าเท่าเดิม 

 คืนนีส้หรฐัจะเปิดเผยการอนญุาตก่อสรา้งบา้นเดือนธ.ค.  
ตลาดคาดวา่จะทรงตวัท่ีระดบั 1.71 ลา้นยนิูตและการเริม่
ก่อสรา้งบา้นเดือนธ.ค. ตลาดคาดวา่จะลดลงสู่ระดบั 1.65 
ลา้นยนิูต 

 ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้มีแนวโนม้ปรบัตวัลง โดย
ราคาทองค ามีแนวรบัส าคญัท่ี 1,800 ดอลลาร ์ซึง่เป็นแนวรบั
เสน้คา่เฉลี่ยเคลื่อนท่ี 200 วนั ทัง้นีมี้แนวรบัถดัไปท่ี 1,790 
ดอลลาร ์ ขณะท่ีมีแนวตา้น 1,825 ดอลลาร ์ และ 1,830 
ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,812.86 -5.67 1,800/1,790 1,825/1,830 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

19 มกราคม 2565 

 

ทองปิดลบถกูกดดนัจากการแขง็ค่าของสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 

ติดตามการอนุญาตก่อสร้างบ้าน การเร่ิมก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค. 

ราคาทองค ามีแนวรบัส าคญัท่ี 1,800 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,450 -100 28,300/28,150 28,600/28,750 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,550 +60 28,460/28,300 28,800/28,960 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,800 ดอลลาร ์
(GF 28,300 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,790 ดอลลาร ์
(GF 28,220 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,817.30 +4.20 1,802/1,792 1,827/1,832 

 

 

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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัตวัขึน้แรง โดยราคาโลหะเงนิ
ปรบัตวัขึน้ไปกว่า 2.52% จากวนัก่อนหน้า ทัง้นี้แนวโน้ม
ราคาโลหะเงนิคาดปรบัขึน้ไดต่้อ   โดยมแีนวรบัที ่ 23.15 
ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 23.70 ดอลลาร ์ แนะน าเปิด
สถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 23.15  ดอลลาร ์  โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่22.96 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทเมื่อวานนี้แขง็ค่าต่อเนื่องหลุด 33  
บาท/ดอลลาร ์ เน่ืองจากนกัลงทุนมคีวามหวงัมากขึน้ต่อ
การฟ้ืนตวัดา้นการท่องเทีย่ว ภายหลงัมกีารเสนอศบค. 
ใหน้ ามาตรการ Test&Go กลบัมาใชอ้กีครัง้ ในขณะที่
แนวโน้มค่าเงนิบาทระยะสัน้คาดแขง็ค่าไดต่้อ ส าหรบั 
USD Futures เดอืนม.ีค.65 คาดจะมแีนวรบัที ่ 32.70  
บาท/ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่33.35 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

เกาหลีเหนือยืนยนัยิงขีปนาวธุน าวิถี 2 ลกู ยิงเข้าเป้าอย่างแม่นย า 
          ส านกัขา่ว KCNA ของรฐับาลเกาหลเีหนือรายงานว่า ขปีนาวุธ 2 ลกูทีเ่กาหลเีหนอืยงิ เป็นขปีนาวธุน าวถิทีางยุทธวธิ ี
(Tactical Guided Missile) ซึง่สามารถยงิเป้าหมายไดอ้ย่างแม่นย า    "ขปีนาวุธทัง้ 2 ลกูทีถู่กยงิจากพืน้ทีฝั่ง่ตะวนัตกของเกาหลใีต้ 
สามารถยงิสูเ่ป้าหมายซึง่เป็นเกาะแห่งหนึ่งในทะเลญีปุ่่ นไดอ้ย่างแม่นย า โดยวตัถุประสงคข์องการทดสอบยงิในครัง้นี้ คอืการ
ประเมนิสมรรถนะของขปีนาวุธน าวถิทีางยุทธวธิ ี รวมทัง้การประเมนิความแม่นย าของระบบอาวุธชนิดนี้"   การรายงานของส านกั
ขา่ว KCNA มขีึน้หลงัจากเกาหลใีตแ้ละญีปุ่่ นยนืยนัว่า เกาหลเีหนือไดย้งิขปีนาวธุทิง้ตวัพสิยัสัน้ (Short-Range Ballistic Missile) 
จ านวน 2 ลกู ซึง่เป็นการยงิขปีนาวุธครัง้ที ่4 ในปีนี้    ส านกัขา่วยอนฮปัรายงานโดยอา้งแหล่งขา่วว่า ขปีนาวุธทีเ่กาหลเีหนือยงิ มี
ความเรว็มากกว่าขปีนาวธุทีย่งิเมื่อวนัที ่5 ม.ีค.ปีทีแ่ลว้ หรอือาจจะมคีวามเรว็กว่าเสยีงถงึ 5 เท่า   ทางดา้นกระทรวงกลาโหมญีปุ่่ น
เปิดเผยว่า เกาหลเีหนือไดย้งิขปีนาวุธแลว้อย่างน้อย 100 ลกูนบัตัง้แต่นายคมิ จอง อนึ กา้วขึน้เป็นผูน้ าสงูสดุหลงัจากการ
อสญักรรมของนายคมิ จอง อลิ ผูเ้ป็นบดิา ในเดอืนธ.ค. 2554     รายงานระบวุ่า ในระหว่างการหารอืทางโทรศพัท ์ เจา้หน้าที่
ระดบัสงูของสหรฐั, เกาหลใีต ้ และญีปุ่่ นไดแ้สดงความกงัวลอย่างมากเกีย่วกบัโครงการพฒันาขปีนาวุธและนิวเคลยีรข์องเกาหลี
เหนือ 
 

"เฟาชี" เผยยงัเรว็เกินไปท่ีจะช้ีชดัว่าโอมิครอนเป็นจดุจบของโควิด 
          นายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ีแพทยใ์หญ่ประจ าท าเนียบขาว เปิดเผยว่า ขณะนี้ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะชีช้ดัว่า ไวรสัโควดิ-19 สาย
พนัธุโ์อมคิรอนจะเป็นไวรสัทีน่ ามาซึง่การเปลีย่นแปลงของโควดิ-19 จากการระบาดใหญ่ไปเป็นโรคประจ าถิน่     นายเฟาชกีล่าวใน
การประชุม World Economic Forum ทางออนไลน์ว่า "นี่เป็นค าถามปลายเปิดทีว่่า โอมคิรอนจะท าหน้าทีเ่ป็นวคัซนีตามธรรมชาติ
อย่างทีทุ่กคนคาดหวงัหรอืไม่"   ทัง้นี้ นายเฟาชกีล่าวว่า สิง่ส าคญัในการจดัการกบัโรคระบาดคอืการมุ่งเน้นไปทีก่ารสกดัการ
ลุกลามอย่างครอบคลุม มากกวา่จะเป็นการผลติวคัซนีต่อสูก้บัทกุสายพนัธุ ์ ซึง่เป็นเหตุผลว่าท าไมการวจิยัจงึควรเน้นไปทีก่ารผลติ
วคัซนีทีส่ามารถใหก้ารป้องกนัในวงกวา้งจากโควดิหลาย ๆ สายพนัธุ ์      อย่างไรกต็าม นกัวทิยาศาสตรร์ายอื่น ๆ ตลอดจน
เจา้หน้าทีข่องรฐัไดแ้สดงความคดิเหน็ในเชงิบวกว่า การแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ของโอมคิรอน รวมถงึการแสดงอาการของโรคทีไ่ม่
รุนแรงมากนกั อาจเป็นการสง่สญัญาณใหม้นุษยเ์ปลีย่นมาสูก่ารอยู่ร่วมกบัไวรสัไม่ต่างกบัไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล    นายอลัเบริต์ 
บรูล์า ซอีโีอของบรษิทัไฟเซอรเ์ปิดเผยในการใหส้มัภาษณ์กบัหนงัสอืพมิพเ์ลอฟิกาโรของฝรัง่เศสว่า เขาเชื่อว่าผูค้นจะไดก้ลบัไปใช้
ชวีติตามปกตไิดใ้นฤดใูบไมผ้ล ิ(ม.ีค.-ม.ิย.) หลงัเผชญิกบัโรคโควดิ-19 ระบาดมานานกว่า 2 ปี 
 

สหรฐัเตรียมรบัมือโควิด หลงัโอมิครอนยงัแพร่ระบาดไม่ถึงจดุสงูสดุ 
          นายแพทยว์เิวค เมอรธ์ยี ์ ศลัยแพทยใ์หญ่ของสหรฐัเตอืนว่า สหรฐัตอ้งพรอ้มรบัมอืกบัสปัดาหท์ีย่ากล าบากในหลายพืน้ที่
ของประเทศ เน่ืองจากสหรฐัยงัไม่พน้จุดสงูสดุของการแพร่ระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอน   ในระหว่างการใหส้มัภาษณ์กบั
ส านกัขา่ว CNN  นายแพทยเ์มอรธ์กีล่าวถงึขา่วดทีีเ่กีย่วกบัยอดผูต้ดิเชือ้ทีล่ดลงในรฐัทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ เช่น 
นครนิวยอรก์ และนิวเจอรซ์ยี ์ แต่เสรมิว่า ยงัมคีวามทา้ทายรออยู่ขา้งหน้า   นายแพทยเ์มอรธ์กีล่าวว่า "ความทา้ทายนัน้คอืทัง้
ประเทศไม่ไดก้า้วไปพรอ้ม ๆ กนั" พรอ้มระบุว่า "เราไม่ควรคาดหวงัว่าสหรฐัจะพน้จุดสงูสดุของการแพร่ระบาดในอกีเพยีงไมก่ีว่นั
ขา้งหน้า"    นอกจากน้ี นายควนิตนั ลคูสั นายกเทศมนตรเีมอืงแคนซสัซติีใ้หส้มัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ CBS ว่า "เราไดเ้หน็
ความทา้ทายอย่างมหาศาลในระบบสาธารณสขุของเรา" ขณะทีย่อดผูต้ดิเชือ้โอมคิรอนลน้โรงพยาบาลในเมอืงแคนซสัซติี้ พรอ้ม
เสรมิว่า "มนัเป็นสิง่ทีน่่ากงัวลอย่างมาก" 

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 18 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. ดชันีการผลติรฐันิวยอรก์เดือนม.ค. -0.7 25.0 31.9 

19 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. การอนญุาตก่อสรา้งบา้นเดือนธ.ค.(ลา้นยนิูต)  1.71 1.71 

 สหรฐั 20.30 น. การเริม่ก่อสรา้งบา้นเดือนธ.ค.(ลา้นยนิูต)  1.65 1.68 

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

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  221,000 230,000 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.(ลา้นยนิูต)  6.42 6.46 

 สหรฐั 23.00 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)   -4.6 

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


