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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนท่ีผ่านมาปรับตวัลดลง เนือ่งจากแรงเท
ขายท าก าไร หลงัจากท่ีราคาทองค าปรับตวัขึน้แรงในระดบัสงูสดุ
ในรอบ 2 เดือน ซึง่ในสปัดาห์ท่ีผ่านมาราคาทองค าปรับตวัขึน้
ติดต่อกนัเป็นสปัดาห์ท่ี 2 จากความกงัวลเกี่ยวกบัเงินเฟ้อ รวมถงึ
สถานการณ์ความตงึเครียดมากขึน้ด้านภมูิรัฐศาสตร์ระหว่าง
สหรัฐและรัสเซยี ในประเด็นยเูครน อย่างไรก็ตามในสปัดาห์นีน้กั
ลงทนุมาให้ความสนใจการประชมุธนาคารกลางสหรัฐ ซึง่อาจจะ
ทราบความชดัเจนมากขึน้เกี่ยวกบัทิศทางอตัราดอกเบีย้และ
นโยบายการเงินสหรัฐ ทางด้านกองทนุ SPDR Gold Trust ซือ้
ทองค าสทุธิ 32.24 ตนัจากสปัดาห์ก่อน 

 สปัดาห์นีต้ิดตามการประชมุธนาคารกลางสหรัฐในวนัท่ี 25-26 
ม.ค. และการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ ซึง่คาดว่า
เฟดจะยงัคงตรึงอตัราดอกเบีย้ไว้ระดบัเดิม แตอ่าจส่งสญัญาณท่ี
ชดัเจนขึน้ในการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ในเดือนมี.ค. นอกจากนี ้ 
สหรัฐจะมีการเปิดเผยดชันี PMI ภาคการผลิตและดชันี PMI ภาค
บริการเดือนม.ค.  ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนม.ค. โดย 
Conference Board  ยอดขายบ้านใหม่เดือนธ.ค. จีดีพี ไตรมาส 
4  ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดอืนธ.ค. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอ
ปิดการขายเดือนธ.ค. ดชันีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วน
บคุคล (PCE) พืน้ฐานเดือนธ.ค.  และดชันีความเชือ่มัน่ผู้บริโภค
เดือนม.ค.ของม.มิชิแกน 

 ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้ปรับตวัลง ทัง้นีม้ีแนวรับท่ี 1,820 
ดอลลาร์ และแนวรับถดัไป 1,810 ดอลลาร์ ขณะท่ีมแีนวต้าน 
1,850 ดอลลาร์ และ 1,860 ดอลลาร์  

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,832.60 -5.89 1,820/1,810 1,850/1,860 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

24 มกราคม 2565 

 

สปัดาหท่ี์ผ่านมาราคาทองค าปรบัตวัขึน้ติดต่อกนัเป็นสปัดาหท่ี์ 2 

สปัดาหน้ี์ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรฐั 

ราคาทองค า Spot คาดระยะสัน้ปรบัตวัลง 

Close  chg .  Support  Resistance 

28,650 - 28,400/28,300 28,850/28,950 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดอืนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,700 -20 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 
1,834.00 -2.10 1,822/1,812 1,852/1,862 

 

 

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 ่ 1,812 
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 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     

 

สปัดาหท์ีผ่่านมาราคาโลหะเงนิปรบัตวัตวัขึน้ต่อเนื่องใน
ระดบัสงูสดุในรอบ 2 เดอืน โดยราคาโลหะเงนิปรบัขึน้ไป
กว่า 1.22% จากสปัดาหก์่อน ทัง้นี้ราคาโลหะเงนิคาด
ระยะสัน้อาจเหน็แรงเทขายท าก าไร โดยมแีนวรบัที ่23.60 
ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 25.50 ดอลลาร ์ แนะน าเปิด
สถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 23.60  ดอลลาร ์  โดยมจีุด
ขายตดัขาดทุนที ่23.30 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางค่าเงนิบาทอ่อนค่าเลก็น้อย หลงัจากทีค่่าเงนิบาท
แขง็ค่าต่อเนื่องมากสดุในรอบ 2 เดอืน ซึง่ค่าเงนิบาทแขง็
ค่าตอบรบัผลการชมุของศบค.ชดุใหญ่ปลดลอ็กการใช้
มาตรการดว้ยระบบ Test&Go อกีครัง้ในเดอืนหน้า 
ในขณะทีแ่นวโน้มค่าเงนิบาทระยะสัน้คาดอาจอ่อนค่า
เลก็น้อย ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 มแีนวรบัที ่
32.70  บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 33.20 บาท/
ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
 
"เพโลซี" เผยสหรฐัใกล้คลอดกฎหมายสนับสนุนการแข่งขนัการค้ากบัจีน 
          แนนซ ี เพโลซ ี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร กล่าววา่ สภาผูแ้ทนราษฎรใกลจ้ะเสรจ็สิน้การพจิารณาออกกฎหมายเพื่อ
สนบัสนุนการแขง่ขนัทางการคา้ระหว่างสหรฐัและจนี รวมถงึการออกมาตรการชว่ยเหลอือุตสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอรข์องสหรฐั 
ซึง่จะน าไปผนวกเขา้กบัร่างกฎหมายฉบบัคลา้ยคลงึกนัทีผ่่านความเหน็ชอบจากวฒุสิภาแลว้ก่อนหน้านี้ โดยกระบวนการทัง้หมด
ถอืเป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัก่อนทีจ่ะมกีารผลกัดนัร่างกฎหมายดงักลา่วเพื่อใหผ้่านความเหน็ชอบจากสภาคองเกรสต่อไป    ร่าง
กฎหมายซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากทัง้สองสภาคอืสิง่ส าคญัอนัดบัแรกส าหรบัคณะบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่งบประมาณช่วยเหลอืและรางวลัจงูใจเกอืบ 5.2 หมื่นลา้นดอลลารส์ าหรบัอุตสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร ์ ท่ามกลางปญัหา
การขาดแคลนชปิทัว่โลก     อย่างไรกต็าม กระบวนการดงักล่าวไดห้ยุดชะงกัลงตัง้แต่วุฒสิภาผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดอืนม.ิย.ปีที่
แลว้ เน่ืองจากคณะกรรมการ 2 สภาอนุมตัริ่างกฎหมายทีม่อีงคป์ระกอบคลา้ยคลงึกนั แต่ไม่ไดร้วมเขา้ไวใ้นฉบบัเดยีวกนั     นาย
จอหน์ คอรน์ิน วฒุสิมาชกิพรรครพีบัลกินัแหง่รฐัเทก็ซสั และเป็นผูส้นบัสนุนบทบญัญตัเิพื่อเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัอุตสาหกรรม
ชปิกล่าวว่า มแีนวโน้มว่าร่างกฎหมายดงักล่าวจะไดร้บัการผลกัดนัใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในงบประมาณทีม่คีวามครอบคลุมของรฐับาล ซึง่
ฝา่ยนิตบิญัญตักิ าลงัเร่งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุในเดอืนหน้า    นายคอรน์ินกล่าวว่า "มแีรงสนบัสนุนอย่างกวา้งขวางใน
ทัง้ 2 สภา และผมทราบว่าประธานาธบิดเีองกก็ าลงัตดิต่อกบัเพโลซ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าเธอมสีว่นร่วมในกฎหมายนัน้ดว้ย" 
 

"เยลเลน" เผยรฐับาลสหรฐัพร้อมร่วมมือเฟดสกดัเงินเฟ้อปีน้ี 
          นางเจเนต็ เยลเลน รฐัมนตรคีลงัสหรฐักล่าวใหส้มัภาษณ์กบัสถานีโทรทศัน์ CNBC ว่า เธอเชื่อมัน่ว่าธนาคารกลางสหรฐั 
(เฟด) และคณะบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดน จะใชม้าตรการทีจ่ าเป็นเพื่อฉุดอตัราเงนิเฟ้อใหช้ะลอตวัลงในปี 2565 หาก
สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ได ้   "อตัราเงนิเฟ้อปรบัตวัขึน้มากกว่าทีน่กัเศรษฐศาสตรส์ว่นใหญ่คาดการณ์ไว ้
ซึง่รวมถงึตวัดฉินัเองดว้ย และแน่นอนว่าคณะบรหิารของปธน.ไบเดนตอ้งรบัผดิชอบร่วมกบัเฟดในการแกไ้ขปญัหาน้ี และเราจะท า
แน่นอน"    "ทีผ่่านมานัน้ การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ไดส้ง่ผลกระทบต่อเราและท าใหเ้ศรษฐกจิเผชญิกบัความทา้ทายอย่างทีเ่รา
ไม่คาดคดิ ดว้ยเหตุน้ีเราจงึคาดหวงัและตัง้ใจทีจ่ะฉุดอตัราเงนิเฟ้อใหล้งมาอยูใ่นระดบัทีเ่ฟดยอมรบัว่ามเีสถยีรภาพ" นางเยลเลน
กล่าว     นางเยลเลนยงักล่าวดว้ยว่า จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งผลกัดนัประชาชนใหก้ลบัเขา้สูต่ลาดแรงงานมากขึน้ เพื่อช่วยผ่อน
คลายแรงกดดนัดา้นอุปทาน พรอ้มกบักล่าวว่า หากสถานการณ์โควดิ-19 อยู่ในระดบัทีค่วบคมุได ้ เธอกค็าดว่าแรงกดดนัดา้นเงนิ
เฟ้อจะลดลงตลอดปี 2565 อย่างแน่นอน 
           

"ไบเดน" จบัตาสถานการณ์โอมิครอนในจีน หวัน่กระทบห่วงโซ่อปุทาน 
          คณะบรหิารของประธานาธบิดโีจ ไบเดนก าลงัตดิตามสถานการณ์จากภาคธุรกจิต่าง ๆ ทีด่ าเนินกจิการในจนีอย่างใกลช้ดิ 
เพื่อพจิารณาว่าการระบาดของไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนนัน้สรา้งความเสีย่งต่อห่วงโซ่อุปทานของสหรฐัหรอืไม่   เจา้หน้าที่
ของสหรฐัระบุว่า ยงัเรว็เกนิไปทีจ่ะบอกว่า เศรษฐกจิสหรฐัจะไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโอมคิรอนในจนี หรอื
มาตรการควบคุมโรคเชงิรุกทีจ่นีใชห้รอืไม่ โดยจนียงัคงด าเนินนโยบายความอดทนต่อโควดิ-19 เป็นศนูย ์หรอื Zero-COVID ดว้ย
การใชม้าตรการลอ็กดาวน์ทัง้เมอืงเพื่อยบัยัง้การระบาด  ทัง้นี้ ปธน.ไบเดนและคณะถกูวพิากษ์วจิารณ์จากฝา่ยตรงขา้มวา่ 
ด าเนินการล่าชา้ในการแกไ้ขภาวะชะงกังนัในระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด สง่ผลใหภ้าวะเงนิเฟ้อพุ่ง
สงูสดุในรอบ 40 ปี รวมถงึการระบาดของไวรสัโอมคิรอนในสหรฐั จนท าใหย้อดผูต้ดิเชือ้และเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลสงูเป็น
ประวตักิารณ์   

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 24 ม.ค. 65 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.  56.9 57.7 

 สหรัฐ 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบริการเดือนม.ค.  54.9 57.6 

25 ม.ค. 65 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนม.ค. โดย Conference Board  111.9 115.8 

26 ม.ค. 65 สหรัฐ 22.00 น. ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนธ.ค. (ยนิูต)  766,000 744,000 

 สหรัฐ 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห์ (ล้านบาร์เรล)   0.5 

27 ม.ค. 65 สหรัฐ 2.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC)  <0.25% <0.25% 

 สหรัฐ 2.00 น. รายงานประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐโดย FOMC    

 สหรัฐ 2.30 น. การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ    

 สหรัฐ 20.30 น. จีดีพี ไตรมาส 4 ประมาณการครัง้ที่ 1 (q/q)  5.3% 2.3% 

 สหรัฐ 20.30 น. ยอดสัง่ซือ้สินค้าคงทนเดือนธ.ค.(m/m)  -0.5% 2.6% 

 สหรัฐ 20.30 น. จ านวนผู้ขอรับสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห์  260,000 286,000 

 สหรัฐ 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบ้านรอปิดการขายเดือนธ.ค.(m/m)  -0.3% -2.2% 

28 ม.ค. 65 สหรัฐ 20.30 น. ดชันีราคาการใช้จา่ยด้านการบริโภคสว่นบคุคล (PCE) พืน้ฐาน
เดือนธ.ค. (m/m) 

 0.5% 0.5% 

 สหรัฐ 22.00 น. ดชันีความเชื่อมัน่ผู้บริโภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน  68.8 68.8 


