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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนที่ผา่นมาปรบัตวัขึน้ระดบัสงูสดุ
บรเิวณ 1,847 ดอลลาร ์ ก่อนที่จะเกิดแรงเทขายออกมา
เลก็นอ้ย ทัง้นีส้กลุเงินดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึน้กดดนัตลาด
ทองค า โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดส้นบัสนนุใหน้ายเจอโรม 
พาวเวล ประธานเฟดเริม่ใชน้โยบายคมุเขม้ดา้นการเงิน และ
ลดมาตรการผอ่นคลายทางการเงิน แตอ่ยา่งไรก็ตามราคา
ทองค ายงัไดร้บัปัจจยัหนนุจากสถานการณต์งึเครยีดระหวา่ง
สหรฐัและรสัเซีย จากที่สหรฐัมีความกงัวลวา่รสัเซียอาจ
ตดัสนิใจบกุยเูครน ซึง่ขณะนีร้สัเซียสง่ก าลงัทหารเกือบ 
100,000 นายเขา้ประชิดชายแดนยเูครน และอาจเพิ่มก าลงัพล
เป็น 2 เทา่เรว็ๆ นี ้ ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust ขาย
ทองค าสทุธิ 0.58 ตนัจากเม่ือวาน 

 คืนนีส้หรฐัจะเปิดเผยดชันีชีน้  าภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. โดย 
conference Board ตตตลาดคาดวา่จะเพิม่ขึน้ 0.8% จาก
เพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนพ.ย.  

 ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้อาจมีแรงเทขายออกมา
เล็กนอ้ย ทัง้นีมี้แนวรบัท่ี 1,820 ดอลลาร ์ และแนวรบัถดัไป 
1,810 ดอลลาร ์ ขณะท่ีมีแนวตา้น 1,850 ดอลลาร ์ และ 
1,860 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,838.49 -0.71 1,820/1,810 1,850/1,860 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

21 มกราคม 2565 

 

สหรฐัมีความกงัวลว่ารสัเซียอาจตดัสินใจบกุยเูครน 

คืนน้ีสหรฐัจะเปิดเผยดชันีชี้น าภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. 

ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้อาจมีแรงเทขายออกมาเลก็น้อย 

Close  chg .  Support  Resistance 
28,650 +200 28,400/28,300 28,850/28,950 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,710 -10 28,660/28,480 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 
1,841.80 +1.40 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     

 

ราคาโลหะเงนิปรบัตวัตวัขึน้ต่อเนื่องในระดบัสงูสดุในรอบ 
2 เดอืน ทัง้นี้ราคาโลหะเงนิคาดระยะสัน้เคลื่อนไหว 
Sideways up   โดยมแีนวรบัที ่23.60 ดอลลาร ์ขณะทีม่ี
แนวตา้นที ่ 25 ดอลลาร ์ แนะน าเปิดสถานะซือ้ทีร่าคา 
SVFH22 23.60  ดอลลาร ์  โดยมจีุดขายตดัขาดทุนที ่
23.30 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทยงัคงแขง็คา่มากสดุในรอบ 2 เดอืน 
เน่ืองจากเงนิทุนต่างประเทศไหลเขา้จากผูส้ง่ออกทองค า 
รวมถงึการประชมุ ศบค. ทีม่กีารเสนอใหน้ ามาตรการ 
Test&Go กลบัมาใชอ้กีครัง้หลงัปรบัเงื่อนไขใหเ้หมาะสม
แลว้ตัง้แต่ 1 ก.พ. 65 ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทระยะ
สัน้คาดแขง็ค่าต่อเนื่อง ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.
65 มแีนวรบัที ่32.70  บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
33.20 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
 
"ไบเดน" คาดรสัเซียเคล่ือนทหารเข้ายเูครน ลัน่ถ้าบกุจริงสหรฐัพร้อมคว า่บาตร 
          ประธานาธบิดโีจ ไบเดน แห่งสหรฐักล่าวว่า รสัเซยีอาจเคลื่อนก าลงัทหารเขา้ไปในยเูครนตามทีไ่ดส้ ัง่สมก าลงัพลบรเิวณ
ชายแดน ขณะเดยีวกนักเ็ตอืนรสัเซยีว่าอาจตอ้งเผชญิกบัการคว ่าบาตรทางการเงนิ เศรษฐกจิ และมาตรการอื่น ๆ หากคดิจะบุก
ยเูครนเตม็รปูแบบ   "ผมคาดว่าปธน.วลาดเิมยีร ์ ปตูนิ ผูน้ ารสัเซยี จะเคลื่อนก าลงัทหารเขา้ไปในยเูครน"  ส านกัขา่วเกยีวโด
รายงานว่า ขณะทีร่ฐับาลสหรฐัก าลงัเรยีกรอ้งใหร้สัเซยีเลอืกใชว้ธิทีางการทตูนัน้ สหรฐัเองกย็งัมคีวามกงัวลอยู่ว่า ปธน.ปตูนิอาจ
ตดัสนิใจบุกยเูครนต่อไปเช่นเดยีวกบัเมื่อครัง้ทีผ่นวกไครเมยีเขา้เป็นสว่นหนึ่งเมื่อปี 2557 โดยรสัเซยีสง่ก าลงัทหารเกอืบ 100,000 
นายไปประชดิบรเิวณแนวชายแดนยเูครน และสหรฐัมองว่า รสัเซยีอาจเพิม่ก าลงัพลเป็น 2 เท่าในเรว็ ๆ นี้  ปธน.ไบเดนกล่าววา่ 
"หากรสัเซยีเคลื่อนกองก าลงัทหารทีส่ ัง่สมอยู่บรเิวณชายแดนจรงิ หายนะจะเกดิขึน้กบัรสัเซยีหากยงับุกยเูครนต่อไป"     "พนัธมติร
และเพื่อนของเราพรอ้มทีจ่ะตอบโตร้สัเซยีอย่างรุนแรง ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อรสัเซยีอย่างมนียัส าคญัและจะสรา้งความเสยีหายต่อ
รสัเซยีดว้ย" ปธน.ไบเดนกล่าว พรอ้มเสรมิว่าผลกระทบทางเศรษฐกจิทีต่ามมาอาจรวมถงึการจ ากดัไมใ่หร้สัเซยีเขา้ถงึเงนิดอลลาร์
สหรฐั    ทัง้นี้ ปธน.ไบเดนเชื่อว่าปธน.ปตูนิไมต่อ้งการ "สงครามเตม็รปูแบบ" แต่มแีนวโน้มทีจ่ะ "ทดสอบ" สหรฐัและองคก์าร
สนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือหรอืนาโต (NATO) ในทางใดทางหนึ่ง 
 

"เฟาชี" คาดสหรฐัอนุมติัฉีดวคัซีนไฟเซอรใ์ห้เดก็ต า่กว่า 5 ปีเดือนก.พ. 
          นายแพทยแ์อนโทนี เฟาช ี แพทยใ์หญ่ประจ าท าเนียบขาวเปิดเผยว่า ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาสหรฐั (FDA) 
อาจอนุมตัใิหใ้ชว้คัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ของบรษิทัไฟเซอร-์ไบออนเทคกบัเดก็อายุต ่ากว่า 5 ปีในเดอืนก.พ.  "ผมหวงัว่า FDA 
จะอนุมตัใิชว้คัซนีในเดก็เดอืนหน้า หรอืหลงัจากนัน้ไม่นาน แต่ยงัไม่ขอรบัประกนั" นายแพทยเ์ฟาชใีหส้มัภาษณ์กบั Blue Star 
Families ซึง่เป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไร นอกจากนี้ ยงัเพิม่เตมิว่า เดก็เลก็ควรไดร้บัวคัซนี 3 โดส เน่ืองจากผลการทดลองของ
ไฟเซอรร์ะบุว่า วคัซนี 2 โดสยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะสรา้งภูมคิุม้กนัในเดก็อายุ 2-4 ปี  ส านกัขา่วซเีอน็บซีรีายงานว่า เดก็ทีอ่ายุต ่ากวา่ 5 
ปีมคีวามเสีย่งสงูในตอนน้ี เน่ืองจากเป็นชว่งอายุเดยีวทีย่งัไมไ่ดร้บัวคัซนี อตัราการเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจากโรคโควดิ-19 
ของเดก็กลุ่มนี้จงึยงัเพิม่ขึน้ เน่ืองจากไวรสัโอมคิรอนแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ในชมุชนต่าง ๆ ของสหรฐั  
 
 

ท าเนียบขาวเตือนบริษทัชิปเตรียมรบัมือกรณีสหรฐัต้องจ ากดัการส่งออกไปรสัเซีย 
          ท าเนียบขาวไดเ้ตอืนบรษิทัในอุตสาหกรรมชปิของสหรฐัใหเ้ตรยีมตวัรบัมอืเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในการสง่ออกฉบบัใหม่ โดย
ระบุว่า หากรสัเซยีท าการโจมตยีเูครน สหรฐัอาจใชม้าตรการตอบโตด้ว้ยการแบนไมใ่หร้สัเซยีเขา้ถงึสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์    นายปี
เตอร ์ฮารเ์รลล ์และนายทารนั ชฮาบรา เจา้หน้าทีส่ภาความมัน่คงแหง่ชาตทิ าเนียบขาว ไดส้นทนาทางโทรศพัทก์บับรรดาผูบ้รหิาร
ของสมาคมอุตสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร ์ (SIA) ใหเ้ตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัเหตุการณ์ดงักล่าวทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต    "สภา
ความมัน่คงแห่งชาตกิล่าวถงึสถานการณ์ทีพ่วกเขาก าลงัเผชญิในยเูครนอย่างตรงไปตรงมาและชดัเจน โดยตัง้ขอ้สงัเกตว่านี่เป็น
สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิ และอาจเป็นการบุกรุกขา้มพรมแดนทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุทีจ่ะเกดิขึน้นบัตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที่ 2" ผูอ้ านวยการ 
SIA กล่าว "สภาความมัน่คงแหง่ชาตริะบุว่าฝ่ายบรหิารก าลงัพจิารณาทางเลอืกทัง้หมดอย่างจรงิจงั"     SIA พยายามประเมนิความ
เป็นไปไดเ้กีย่วกบัมาตรการต่างๆ ทีส่หรฐัจะน ามาบงัคบัใช ้ซึง่รวมถงึการคว ่าบาตรทางการเงนิ การขยายขอ้จ ากดัการสง่ออกไปยงั
รสัเซยี เช่นเดยีวกบัทีเ่คยบงัคบัใชก้บัอหิร่านและเกาหลเีหนือ ตลอดจนกฎทีใ่หอ้ านาจรฐับาลในการสกดักัน้การขนสง่สนิคา้ทีผ่ลติ
จากต่างประเทศไปยงัหวัเว่ย    โฆษกหญงิของท าเนียบขาวกล่าวว่า "สหรฐัยนืยนัชดัเจนว่า หากรสัเซยีเดนิหน้ารุกรานยเูครน
ต่อไป สหรฐัและชาตพินัธมติรจะมองหาทางเลอืกต่างๆ เพื่อสรา้งแรงกดดนัอย่างหนกัต่อเศรษฐกจิรสัเซยี" 

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. 23.2 18.9 15.4 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์ 286,000 227,000 231,000 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดขายบา้นมือสองเดือนธ.ค.(ลา้นยนิูต) 6.18 6.42 6.48 

 สหรฐั 23.00 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล) 0.5 -2.1 -4.6 

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


