21 มกราคม 2565
สหรัฐมีความกังวลว่ารัสเซียอาจตัดสิ นใจบุกยูเครน

ราคาทองตลาดโลก
Yie;d
Close
1,838.49

chg.
-0.71

คืนนี้ สหรัฐจะเปิ ดเผยดัชนี ชี้นาภาวะเศรษฐกิ จเดือนธ.ค.
Support
1,820/1,810

Resistance
1,850/1,860

ราคาทองแท่ง 96.5%
Close
28,650

chg.
+200

Support
28,400/28,300

Resistance
28,850/28,950

ราคาทองคา Spot คาดระยะสัน้ อาจมีแรงเทขายออกมาเล็กน้ อย

 ราคาทองคา Spot เมื่อคืนที่ผา่ นมาปรับตัวขึน้ ระดับสูงสุด
บริเวณ 1,847 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเกิดแรงเทขายออกมา
เล็กน้อย ทัง้ นีส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้ กดดันตลาด
ทองคา โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้สนับสนุนให้นายเจอโรม
พาวเวล ประธานเฟดเริม่ ใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงิน และ
ลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
แต่อย่างไรก็ตามราคา
ทองคายังได้รบั ปั จจัยหนุนจากสถานการณ์ตงึ เครียดระหว่าง
สหรัฐและรัสเซีย
จากที่สหรัฐมีความกังวลว่ารัสเซียอาจ
ตัดสินใจบุกยูเครน
ซึง่ ขณะนีร้ สั เซียส่งกาลังทหารเกือบ
100,000 นายเข้าประชิดชายแดนยูเครน และอาจเพิ่มกาลังพล
เป็ น 2 เท่าเร็วๆ นี ้ ทางด้านกองทุน SPDR Gold Trust ขาย
ทองคาสุทธิ 0.58 ตันจากเมื่อวาน
 คืนนีส้ หรัฐจะเปิ ดเผยดัชนีชีน้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. โดย
conference Board ตตตลาดคาดว่าจะเพิม่ ขึน้ 0.8% จาก
เพิ่มขึน้ 1.1% ในเดือนพ.ย.

 ราคาทองคา Spot คาดระยะสัน้ อาจมีแรงเทขายออกมา
เล็กน้อย ทัง้ นีม้ ีแนวรับที่ 1,820 ดอลลาร์ และแนวรับถัดไป
1,810 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวต้าน 1,850 ดอลลาร์ และ
1,860 ดอลลาร์
ศิรลิ กั ษณ์ ปโกฏิประภา เลขทะเบียน 18145
ชลธิศ นวลพลับ เลขทะเบียน 16745

GF10G22
Close
28,710

chg
-10

โกลด์ฟิวเจอร์สเดือนก.พ.65
เดือนก.พ.64
Support
28,660/28,480

Resistance
28,960/29,090

แนะนาเข้าซือ้ เมือ่ ราคาทอง Spot ปรับลงมาที่ 1,810 ดอลลาร์
(GF 28,480 บาท) โดยมีจดุ ขายตัดขาดทุนที่ 1,800 ดอลลาร์
(GF 28,300 บาท)

GOH22
Close
1,841.80

chg
+1.40

Gold Online Futures เดือนมี.ค.65
Support
1,822/1,812

Resistance
1,852/1,862

แนะนาเข้าซือ้ เมื่อราคา GOH22 ปรับลงมาที่ 1,812
ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1,802 ดอลลาร์

ราคาโลหะเงินปรับตัวตัวขึน้ ต่อเนื่องในระดับสูงสุดในรอบ
2 เดือน ทัง้ นี้ราคาโลหะเงินคาดระยะสัน้ เคลื่อนไหว
Sideways up โดยมีแนวรับที่ 23.60 ดอลลาร์ ขณะทีม่ ี
แนวต้านที่ 25 ดอลลาร์ แนะนาเปิ ดสถานะซือ้ ทีร่ าคา
SVFH22 23.60 ดอลลาร์ โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่
23.30 ดอลลาร์

ทิศทางค่าเงินบาทยังคงแข็งค่ามากสุดในรอบ 2 เดือน
เนื่องจากเงินทุนต่างประเทศไหลเข้าจากผูส้ ง่ ออกทองคา
รวมถึงการประชุม ศบค. ทีม่ กี ารเสนอให้นามาตรการ
Test&Go กลับมาใช้อกี ครัง้ หลังปรับเงื่อนไขให้เหมาะสม
แล้วตัง้ แต่ 1 ก.พ. 65 ในขณะทีแ่ นวโน้มค่าเงินบาทระยะ
สัน้ คาดแข็งค่าต่อเนื่อง สาหรับ USD Futures เดือนมี.ค.
65 มีแนวรับที่ 32.70 บาท/ดอลลาร์ ขณะทีม่ แี นวต้านที่
33.20 บาท/ดอลลาร์

"ไบเดน" คาดรัสเซียเคลื่อนทหารเข้ายูเครน ลันถ้
่ าบุกจริ งสหรัฐพร้อมควา่ บาตร
ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐกล่าวว่า รัสเซียอาจเคลื่อนกาลังทหารเข้าไปในยูเครนตามทีไ่ ด้สงสมก
ั ่ าลังพลบริเวณ
ชายแดน ขณะเดียวกันก็เตือนรัสเซียว่าอาจต้องเผชิญกับการคว่าบาตรทางการเงิน เศรษฐกิจ และมาตรการอื่น ๆ หากคิดจะบุก
ยูเครนเต็มรูปแบบ "ผมคาดว่าปธน.วลาดิเมียร์ ปูตนิ ผูน้ ารัสเซีย จะเคลื่อนกาลังทหารเข้าไปในยูเครน" สานักข่าวเกียวโด
รายงานว่า ขณะทีร่ ฐั บาลสหรัฐกาลังเรียกร้องให้รสั เซียเลือกใช้วธิ ที างการทูตนัน้ สหรัฐเองก็ยงั มีความกังวลอยู่ว่า ปธน.ปูตนิ อาจ
ตัดสินใจบุกยูเครนต่อไปเช่นเดียวกับเมื่อครัง้ ทีผ่ นวกไครเมียเข้าเป็ นส่วนหนึ่งเมื่อปี 2557 โดยรัสเซียส่งกาลังทหารเกือบ 100,000
นายไปประชิดบริเวณแนวชายแดนยูเครน และสหรัฐมองว่า รัสเซียอาจเพิม่ กาลังพลเป็ น 2 เท่าในเร็ว ๆ นี้ ปธน.ไบเดนกล่าวว่า
"หากรัสเซียเคลื่อนกองกาลังทหารทีส่ งสมอยู
ั่
่บริเวณชายแดนจริง หายนะจะเกิดขึน้ กับรัสเซียหากยังบุกยูเครนต่อไป" "พันธมิตร
และเพื่อนของเราพร้อมทีจ่ ะตอบโต้รสั เซียอย่างรุนแรง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อรัสเซียอย่างมีนยั สาคัญและจะสร้างความเสียหายต่อ
รัสเซียด้วย" ปธน.ไบเดนกล่าว พร้อมเสริมว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจทีต่ ามมาอาจรวมถึงการจากัดไม่ให้รสั เซียเข้าถึงเงินดอลลาร์
สหรัฐ
ทัง้ นี้ ปธน.ไบเดนเชื่อว่าปธน.ปูตนิ ไม่ตอ้ งการ "สงครามเต็มรูปแบบ" แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะ "ทดสอบ" สหรัฐและองค์การ
สนธิสญ
ั ญาป้ องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต (NATO) ในทางใดทางหนึ่ง

"เฟาชี" คาดสหรัฐอนุมตั ิ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ เด็กตา่ กว่า 5 ปี เดือนก.พ.
นายแพทย์แอนโทนี เฟาชี แพทย์ใหญ่ประจาทาเนียบขาวเปิ ดเผยว่า สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA)
อาจอนุมตั ใิ ห้ใช้วคั ซีนป้ องกันโรคโควิด-19 ของบริษทั ไฟเซอร์-ไบออนเทคกับเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ในเดือนก.พ. "ผมหวังว่า FDA
จะอนุมตั ใิ ช้วคั ซีนในเด็กเดือนหน้า หรือหลังจากนัน้ ไม่นาน แต่ยงั ไม่ขอรับประกัน" นายแพทย์เฟาชีให้สมั ภาษณ์กบั Blue Star
Families ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไร นอกจากนี้ ยังเพิม่ เติมว่า เด็กเล็กควรได้รบั วัคซีน 3 โดส เนื่องจากผลการทดลองของ
ไฟเซอร์ระบุว่า วัคซีน 2 โดสยังไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างภูมคิ มุ้ กันในเด็กอายุ 2-4 ปี สานักข่าวซีเอ็นบีซรี ายงานว่า เด็กทีอ่ ายุต่ากว่า 5
ปี มคี วามเสีย่ งสูงในตอนนี้ เนื่องจากเป็ นช่วงอายุเดียวทีย่ งั ไม่ได้รบั วัคซีน อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
ของเด็กกลุ่มนี้จงึ ยังเพิม่ ขึน้ เนื่องจากไวรัสโอมิครอนแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในชุมชนต่าง ๆ ของสหรัฐ

ทาเนี ยบขาวเตือนบริ ษทั ชิ ปเตรียมรับมือกรณี สหรัฐต้องจากัดการส่งออกไปรัสเซีย
ทาเนียบขาวได้เตือนบริษทั ในอุตสาหกรรมชิปของสหรัฐให้เตรียมตัวรับมือเกีย่ วกับข้อกาหนดในการส่งออกฉบับใหม่ โดย
ระบุว่า หากรัสเซียทาการโจมตียเู ครน สหรัฐอาจใช้มาตรการตอบโต้ดว้ ยการแบนไม่ให้รสั เซียเข้าถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นายปี
เตอร์ ฮาร์เรลล์ และนายทารัน ชฮาบรา เจ้าหน้าทีส่ ภาความมันคงแห่
่
งชาติทาเนียบขาว ได้สนทนาทางโทรศัพท์กบั บรรดาผูบ้ ริหาร
ของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SIA) ให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดงั กล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
"สภา
ความมันคงแห่
่
งชาติกล่าวถึงสถานการณ์ทพ่ี วกเขากาลังเผชิญในยูเครนอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน โดยตัง้ ข้อสังเกตว่านี่เป็ น
สถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ และอาจเป็ นการบุกรุกข้ามพรมแดนทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ทีจ่ ะเกิดขึน้ นับตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่ 2" ผูอ้ านวยการ
SIA กล่าว "สภาความมันคงแห่
่
งชาติระบุว่าฝ่ ายบริหารกาลังพิจารณาทางเลือกทัง้ หมดอย่างจริงจัง" SIA พยายามประเมินความ
เป็ นไปได้เกีย่ วกับมาตรการต่างๆ ทีส่ หรัฐจะนามาบังคับใช้ ซึง่ รวมถึงการคว่าบาตรทางการเงิน การขยายข้อจากัดการส่งออกไปยัง
รัสเซีย เช่นเดียวกับทีเ่ คยบังคับใช้กบั อิหร่านและเกาหลีเหนือ ตลอดจนกฎทีใ่ ห้อานาจรัฐบาลในการสกัดกัน้ การขนส่งสินค้าทีผ่ ลิต
จากต่างประเทศไปยังหัวเว่ย
โฆษกหญิงของทาเนียบขาวกล่าวว่า "สหรัฐยืนยันชัดเจนว่า หากรัสเซียเดินหน้ารุกรานยูเครน
ต่อไป สหรัฐและชาติพนั ธมิตรจะมองหาทางเลือกต่างๆ เพื่อสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อเศรษฐกิจรัสเซีย"
แหล่งข่าว : Aspen

ตัวเลข
จริง

ประมาณ
การ

ครัง้ ก่อน

ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กเดือนม.ค.

-0.7

25.0

31.9

20.30 น.

การอนุญาตก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.(ล้านยูนิต)

1.87

1.71

1.71

สหรัฐ

20.30 น.

การเริม่ ก่อสร้างบ้านเดือนธ.ค.(ล้านยูนิต)

1.70

1.65

1.68

สหรัฐ

20.30 น.

ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิ ลาเดลเฟี ยเดือนม.ค.

23.2

18.9

15.4

สหรัฐ

20.30 น.

จานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

286,000

227,000

231,000

สหรัฐ

22.00 น.

ยอดขายบ้านมือสองเดือนธ.ค.(ล้านยูนิต)

6.18

6.42

6.48

สหรัฐ

23.00 น.

สต็อกนา้ มันดิบประจาสัปดาห์ (ล้านบาร์เรล)

0.5

-2.1

-4.6

สหรัฐ

22.00 น.

ดัชนีชนี ้ าภาวะเศรษฐกิจเดือนธ.ค. โดย conference Board

0.8%

1.1%

วันที่

ประเทศ

เวลาไทย

18 ม.ค. 65

สหรัฐ

20.30 น.

19 ม.ค. 65

สหรัฐ

20 ม.ค. 65

21 ม.ค. 65

เหตุการณ์

