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 ราคาทองค า Spot เม่ือคืนท่ีผา่นมาปรบัตวัขึน้แรงในระดบั
สงูสดุในรอบ 2 เดือน เน่ืองจากไดร้บัปัจจยัหนนุมาจากการ
อ่อนคา่ของสกลุเงินดอลลารส์หรฐั รวมถึงปัจจยัความกงัวล
จากสถานการณค์วามตงึเครยีดระหวา่งสหรฐัและรสัเซีย  ใน
ประเด็นเรือ่งชายแดนยเูครน หลงัจากท่ีรฐัมนตรีตา่งประเทศ
สหรฐัไม่คาดวา่การเจรจาระหว่างสหรฐัและรสัเซียจะท าให้
ความสมัพนัธมี์ความคืบหนา้ เน่ืองจากรสัเซียสง่ทหาร 
100,000 นายประชิดชายแดนยเูครน และสามารถเพิ่มก าลงั
พลไดท้กุเม่ือ สง่ผลท าใหมี้แรงซือ้ทองค าเขา้มาจากปัจจยั
ดงักลา่ว ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ซือ้ทองค าสทุธิ 
5.23 ตนัจากเม่ือวาน 

 คืนนีส้หรฐัจะเปิดเผยดชันีกิจกรรมการผลติของเฟดสาขาฟิลา
เดลเฟียเดือนม.ค. ตลาดคาดการณว์า่จะเพิ่มขึน้สูร่ะดบั 18.9 
จากระดบั 15.4  ในเดือนธ.ค.   จ านวนผูข้อรบัสวสัดกิาร
วา่งงานรายสปัดาห ์ตลาดคาดวา่จะลดลง 3,000 ราย สูร่ะดบั 
227,000 ราย และยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค. ตลาดคาด
วา่จะลดลงสูร่ะดบั 6.42 จากระดบั 6.46 ลา้นยนูิต 

 ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้มีแนวโนม้ปรบัตวัขึน้ไดต้อ่ 
อยา่งไรก็ตามหากไม่มีปัจจยัความตงึเครยีดระหวา่งประเทศ
เพิ่มเติมอาจเกิดแรงเทขายท าก าไรออกมา ทัง้นีมี้แนวรบัท่ี 
1,820 ดอลลาร ์และแนวรบัถดัไป 1,810 ดอลลาร ์ ขณะท่ีมี
แนวตา้น 1,850 ดอลลาร ์และ 1,860 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,839.20 +26.34 1,820/1,810 1,850/1,860 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

20 มกราคม 2565 

 

ทองขึน้แรงจากความตึงเครียดระหว่างสหรฐัและรสัเซีย 

คืนน้ีติดตามดชันีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย 

ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้มีแนวโน้มปรบัตวัขึน้ได้ต่อ 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,450 - 28,400/28,300 28,850/28,950 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,770 +240 28,600/28,480 28,960/29,090 

 

แนะน าเขา้ซือ้เมือ่ราคาทอง Spot ปรบัลงมาที ่1,810 ดอลลาร ์
(GF 28,480 บาท) โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่1,800 ดอลลาร ์
(GF 28,300 บาท)  

GOH22 
 

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65 

 
Close  chg  Support  Resistance 
1,844.90 +25.70 1,822/1,812 1,852/1,862 

 

 

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 ่ 1,812 
ดอลลาร ์โดยมจีุดขายตดัขาดทนุที ่1,802 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัตวัขึน้แรงต่อเนื่องตดิกนักนั 2 วนั  
ราคาโลหะเงนิปรบัตวัในระดบัสงูสดุในรอบเกอืบ 2 เดอืน 
ทัง้นี้ราคาโลหะเงนิคาดระยะสัน้มแีนวโน้มปรบัตวัขึน้ได้
ต่อ   โดยมแีนวรบัที ่ 23.25 ดอลลาร ์ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
24.50 ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 
23.25  ดอลลาร ์  โดยมจีดุขายตดัขาดทุนที ่ 23.16
ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทยงัคงแขง็คา่ต่อเนื่อง เน่ืองจากเงนิ
ดอลลารส์หรฐัอ่อนค่า หลงัจากทีส่กุลเงนิดอลลารแ์ขง็ค่า
จากทีค่าดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรฐัจะปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้ในเดอืนม.ีค. ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทระยะ
สัน้คาดแขง็ค่าไดต่้อ ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 
มแีนวรบัที ่ 32.70  บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
33.30 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
  

WHO เตือนโอมิครอนไม่ใช่สายพนัธุส์ดุท้าย ขณะติดเช้ือทัว่โลกพุ่งไม่หยดุ 
          องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เตอืนว่า เชือ้ไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนจะไม่ใช่สายพนัธุส์ดุทา้ยในการแพร่ระบาดครัง้
นี้ แมว้่าการแพร่ระบาดของสายพนัธุโ์อมคิรอนในบางประเทศจะเริม่ลดลงแลว้กต็าม พรอ้มเตอืนว่าจ านวนผูต้ดิเชือ้ทัว่โลกที่
ระดบัสงูมแีนวโน้มจะน าไปสูก่ารกลายพนัธุเ์ป็นไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุใ์หม่   แพทยห์ญงิมาเรยี แวน เคอรค์อฟ หวัหน้าดา้น
เทคนิคของ WHO กล่าวว่า "เราก าลงัไดย้นิผูค้นจ านวนพดูว่า โอมคิรอนจะเป็นไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุส์ดุทา้ยและทุกอย่างจะจบ
ลงหลงัจากน้ี และนัน่ไมจ่รงิ เพราะไวรสันี้ก าลงัแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทัว่โลก"  ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า จ านวนผูต้ดิเชือ้ใหม่
เพิม่ขึน้ 20% ทัว่โลกเมื่อสปัดาหท์ีผ่่านมา โดยมจี านวนผูต้ดิเชือ้รวมเกอืบ 19 ลา้นราย แต่แพทยห์ญงิแวน เคอรค์อฟระบุว่า 
จ านวนผูต้ดิเชือ้ใหมท่ีไ่มไ่ดร้ายงานอาจท าใหจ้ านวนตวัเลขจรงิสงูกว่านี้มาก   ดร.บรซู ไอลว์ารด์ เจา้หน้าทีอ่าวุโสของ WHO เตอืน
ว่า การแพร่ระบาดทีร่ะดบัสงูท าใหไ้วรสัมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะแบ่งตวัและกลายพนัธุ์ ซึง่เพิม่ความเสีย่งทีจ่ะเกดิไวรสัสายพนัธุใ์หม่   
"เรายงัไม่เขา้ใจอย่างแทจ้รงิถงึผลทีต่ามมาของการปล่อยใหส้ิง่นี้ด าเนินต่อไป" ดร.ไอลว์ารด์กล่าว "จนถงึตอนนี้ สิง่ทีเ่ราเหน็สว่น
ใหญ่ในพืน้ทีซ่ึง่ควบคุมการแพรร่ะบาดไม่ไดน้ัน้คอืการเผชญิกบัไวรสัสายพนัธุท์ีเ่กดิขึน้ใหม่ และความไม่แน่นอนครัง้ใหม่ทีเ่ราตอ้ง
รบัมอืเมื่อเรากา้วไปขา้งหน้า"     แพทยห์ญงิแวน เคอรค์อฟกล่าวว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลาทีจ่ะผ่อนคลายมาตรการดา้นสาธารณสขุ เช่น 
การสวมหน้ากากอนามยัและการเวน้ระยะห่างทางสงัคม พรอ้มเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลยกระดบัมาตรการดงักล่าวเพื่อควบคมุโควดิ-19 
ใหด้ขีึน้ และป้องกนัการแพร่ระบาดในอนาคตเมื่อมสีายพนัธุใ์หมเ่กดิขึน้ 
 

วิจยัช้ีโควิดท าให้เดก็กินยาก-เลือกกินมากขึ้นเน่ืองจากการรบัรู้กล่ินผิดเพี้ยน 
          ศาสตราจารยค์ารล์ ฟิลพอ็ตต ์ คณะแพทยศาสตรน์อรร์ชิ มหาวทิยาลยัอสีตแ์องเกลยี ประเทศองักฤษเผยผลการศกึษาว่า 
เดก็ทีห่ายจากการตดิเชือ้โควดิ-19 อาจมปีระสาทการรบัรูก้ลิน่ทีผ่ดิเพีย้น ซึง่จะท าใหอ้าหารทีเ่ดก็เลอืกกนินัน้เปลีย่นไปดว้ย   
ภาวะการรบัรูก้ลิน่ผดิเพีย้นหรอื Parosmia อาจท าใหผู้ป่้วยรบัรูก้ลิน่ทีแ่ปลกไปจากปกต ิเช่น ไดก้ลิน่เลมอนเป็นกะหล ่าปลเีน่า หรอื
กลิน่ชอ็กโกแลตเป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็นภาวะทีพ่บไดม้ากในผูท้ีห่ายจากการตดิเชือ้โควดิ-19 แลว้ โดยคาดว่า เกดิจากการที่
ร่างกายมเีซลลร์บัรูก้ลิน่ลดลง จงึท าใหร้บัรูส้ารประกอบของกลิน่ไดเ้พยีงบางสว่นเท่านัน้    ผูเ้ชีย่วชาญระบุว่า ปัจจบุนัมชีาวองักฤษ
วยัผูใ้หญ่ราว 250,000 คนทีป่ระสบกบัภาวะ Parosmia จากการตดิเชือ้โควดิ-19 อกีทัง้ภาวะนี้ยงัอาจเป็นสาเหตุทีเ่ดก็ไม่ยอม
รบัประทานอาหารทีเ่คยชอบหลงัจากหายป่วยแลว้    ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า ศาสตราจารยฟิ์ลพอ็ตตไ์ดร้่วมมอืกบัองคก์ร
การกุศล Fifth Sense ออกคู่มอืแนะน าส าหรบัพ่อแม่และบุคลากรการแพทย ์ เพื่อใหส้ามารถแยกแยะระหว่างเดก็ทีม่ภีาวะ 
Parosmia และเดก็ทีเ่ลอืกกนิโดยทัว่ไป   นายดนัแคน โบ๊ก ประธาน Fifth Sense กล่าวว่า "เราไดร้บัรายงานจากพ่อแม่ทีม่ลีกูซึง่
ประสบปัญหาดา้นโภชนาการและมนี ้าหนกัตวัลดลง ซึง่ก่อนหน้านี้แพทยม์กัวนิจิฉยัว่าเกดิจากการทีเ่ดก็เลอืกกนิเอง เราตอ้งการ
เผยแพรข่อ้มลูนี้ใหบุ้คลากรทางการแพทยร์บัรูแ้ละตระหนกัว่า เรื่องนี้เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นวงกวา้ง" 
 

สหรฐัเตือนชาวมะกนัเล่ียงเดินทางไป 22 ประเทศ เหตโุควิดระบาดหนัก 
          ศนูยค์วบคมุและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐัไดอ้อกค าแนะน าใหพ้ลเมอืงชาวอเมรกินัหลกีเลีย่งการเดนิทางไปยงั 22 
ประเทศและเขตแดน เน่ืองจากจ านวนผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 ในประเทศเหล่าน้ีเพิม่ขึน้อย่างมาก โดยประเทศและดนิแดนดงักล่าวไดแ้ก่
อสิราเอล, ออสเตรเลยี, อยีปิต,์ แอลเบเนีย, อารเ์จนตนิา, อุรุกวยั, ปานามา, กาตาร,์ บาฮามาส, บาหเ์รน, เบอรม์วิดา, หมู่เกาะบริ
ตชิเวอรจ์นิ, หมู่เกาะเตกิสแ์ละเคคอส, ซรูนิาม, เซนตล์เูซยี, โบลเิวยี, แคนาดา, ฝรัง่เศส, ซาอุดอีาระเบยี, แอฟรกิาใต,้ ตุรก ีและส
หราชอาณาจกัร 
 

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) 1.87 1.71 1.71 

 สหรฐั 20.30 น. การเริม่ก่อสรา้งบา้นเดือนธ.ค.(ลา้นยนิูต) 1.70 1.65 1.68 

20 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. ดชันีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเดือนม.ค.  18.9 15.4 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  227,000 230,000 

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

 สหรฐั 23.00 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)  -2.1 -4.6 

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


