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 ราคาทองค า Spot เมื่อคืนท่ีผ่านมายงัคงทรงตวัใกลบ้รเิวณระดบั
สงูสดุในรอบ 2 เดอืนท่ีผ่านมา โดนราคาทองค ายงัไดร้บัปัจจยั
หนนุมาจากความกงัวลสถานการณต์งึเครยีดในยเูครนท่ีมี
แนวโนม้ทวีความรุนแรง โดยสหรฐัและองักฤษแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ทตูรวมทัง้ครอบครวัเรง่อพยพออกจากยเูครน ขณะท่ีนาโตก็
ประกาศเสรมิก าลงัทหารทัง้ทางบก ทะเล และอากาศตาม
พรมแดนฝ่ังตะวนัออก ซึง่นกัลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์
ดงักล่าวอย่างใกลช้ิด ขณะเดียวกนันกัลงทนุก็รอดผูลการประชมุ
เฟดในช่วงกลางสปัดาหนี์ ้ ทางดา้นกองทนุ SPDR Gold Trust 
ถือครองทองค าเท่าเมื่อวนัศกุรท่ี์ผา่นมา 

 คืนนีส้หรฐัเปิดเผยดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค. โดย 
Conference Board ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดบั 111.4 จา
กระดบ 115.8 ในเดอืนธ.ค. 

 ราคาทองค า Spot คาดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,820-1,850 
ดอลลาร ์ทัง้นีม้ีแนวรบัท่ี 1,820 ดอลลาร ์และแนวรบัถดัไป 1,810 
ดอลลาร ์ขณะท่ีมีแนวตา้น 1,850 ดอลลาร ์และ 1,860 ดอลลาร ์ 

 

Close  chg .  Support  Resistance 

1,842.30 +9.7 1,820/1,810 1,850/1,860 

 

ศริลิกัษณ์ ปโกฏปิระภา  เลขทะเบยีน 18145 
ชลธศิ นวลพลบั   เลขทะเบยีน 16745 

ราคาทองตลาดโลก 

ราคาทองแทง่ 96.5% 

25 มกราคม 2565 

 

ราคาทองค าได้แรงหนุนจากความกงัวลความตึงเครียดในยเูครน 

คืนน้ีสหรฐัเปิดเผยดชันีความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเดือนม.ค. 

ราคาทองค า Spot คาดเคล่ือนไหวในกรอบ 1,820-1,850 ดอลลาร ์

Close  chg .  Support  Resistance 
28,750 +100 28,400/28,300 28,850/28,950 

 

 

 



 

 

 

 

 

GF10G22 
 

โกลดฟิ์วเจอรส์เดือนก.พ.65 

เดือนก.พ.64 

 
Close  chg  Support  Resistance 
28,870 +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 
1,842.50 -1.50 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     

 

ราคาโลหะเงนิเมือ่วานนี้เกดิแรงเทขายออกมา
เลก็น้อย หลงัจากทีป่รบัตวัขึน้แรงในระดบัสงูสดุใน
รอบ 2 เดอืน ทัง้นี้ราคาโลหะเงนิคาดระยะสัน้
เคลื่อนไหว Sideways โดยมแีนวรบัที ่ 23.60 
ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่ 25.50 ดอลลาร ์ แนะน า
เปิดสถานะซือ้ทีร่าคา SVFH22 23.60  ดอลลาร ์ โดย
มจีุดขายตดัขาดทนุที ่23.35 ดอลลาร ์ 
 

ทศิทางคา่เงนิบาทออ่นคา่ตามทศิทางภมูภิาค ในขณะ
ทีน่กัลงทนุจบัตาการประชมุธนาคารกลางสหรฐัใน
สปัดาหน์ี้  ในขณะทีแ่นวโน้มคา่เงนิบาทระยะสัน้คาด
ออ่นคา่เลก็น้อย ส าหรบั USD Futures เดอืนม.ีค.65 
มแีนวรบัที ่32.70  บาท/ดอลลาร ์ ขณะทีม่แีนวตา้นที ่
33.20 บาท/ดอลลาร ์ 
 

 

 



 

  

 
 
 
ผลวิจยั CDC สหรฐัช้ีวคัซีนเขม็บสูเตอรก์นัป่วยหนักจากไวรสัโอมิครอนได้ 
          ผลวจิยัชุดใหมข่องศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค (CDC) ของสหรฐั เปิดเผยว่า วคัซนีเขม็บสูเตอรส์ามารถลดความเสีย่งที่
จะตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจากไวรสัโควดิ-19 สายพนัธุโ์อมคิรอนได ้ ทัง้นี้ ผลการวจิยัของ CDC ทัง้สามรายการเป็นผลวจิยั
ชุดแรก ๆ ทีศ่กึษาถงึประสทิธภิาพของวคัซนีในการตา้นไวรสัโอมคิรอนในสหรฐั และไดต้อกย ้าถงึความส าคญัของการฉีดวคัซนี
เขม็บสูเตอรเ์พื่อยบัยัง้อาการเจบ็ป่วยขัน้รุนแรงจากไวรสัโอมคิรอนทีก่ าลงัระบาดอย่างหนกัในสหรฐั โดยผูต้ดิเชือ้รายใหม่กวา่ 99% 
เป็นสายพนัธุน์ี้    ผลการวจิยัชุดใหมย่งัระบวุ่า วคัซนีเขม็บสูเตอรส์ามารถยบัยัง้โอกาสเสีย่งทีผู่ต้ดิเชือ้จะตอ้งรบับรกิารทาง
การแพทยฉุ์กเฉิน หรอืโอกาสทีจ่ะตอ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลจากโควดิ-19 ได ้   นอกจากนี้ ผลการวจิยัฉบบัหนึ่งยงัไดเ้กบ็
ขอ้มลูในโรงพยาบาล 259 แห่ง และแผนกฉุกเฉิน 383 แห่งเมื่อช่วงปลายเดอืนส.ค. 2564 จนถงึตน้เดอืนม.ค. 2565 ซึง่พบว่า การ
ฉีดวคัซนีเขม็กระตุน้ของไฟเซอร-์ไบออนเทคหรอืโมเดอรน์านัน้ สามารถช่วยลดความเสีย่งทีต่อ้งเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล หรอื
หอ้งฉุกเฉินไดถ้งึ 94% ในช่วงการระบาดของไวรสัเดลตา และ 82% ในช่วงทีไ่วรสัโอมคิรอนเริม่ระบาด โดยขอ้มลูดงักล่าวเป็น
การศกึษากลุ่มวยัผูใ้หญ่ทีฉ่ีดวคัซนีไฟเซอรห์รอืโมเดอรน์า ซึง่คณะผูว้จิยัสามารถวเิคราะหผ์ลการฉีดวคัซนีเขม็บสูเตอรใ์นช่วงการ
ระบาดของไวรสัทัง้สองสายพนัธุไ์ด ้   ผลวจิยัยงัระบวุ่า ในชว่งทีม่ยีอดผูต้ดิเชือ้สายพนัธุเ์ดลตาพุ่งสงูขึน้ การฉีดวคัซนีสองโดส
สามารถป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะตอ้งเขา้รกัษาตวัในแผนกฉุกเฉนิได้ 86% อย่างไรกด็ ี ประสทิธภิาพของวคัซนีจะลดลงเหลอื 76% 
เมื่อเวลาผ่านไป 6 เดอืน แต่เมื่อไดร้บัวคัซนีเขม็บสูเตอร ์ประสทิธภิาพในการป้องกนัจะกลบัมาอยู่ที ่94% 
 
 

ผูเ้ช่ียวชาญช้ี นโยบายมหภาคจีนช่วยรกัษาเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 65 
          ส านกัขา่วซนิหวัรายงานการแถลงขา่วโดยนายหลี ่ หยาง อดตีรองประธานสถาบนัสงัคมศาสตรข์องจนี (CASS) ระบุว่า 
นโยบายการคลงัและการเงนิของจนียงัมพีืน้ทีใ่นการรกัษาเสถยีรภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิในปี 2565     นายหลีร่ะบุวา่ 2 
นโยบายทีเ่ริม่ด าเนินการเมื่อปี 64 นัน้เป็นแบบไม่ขยายตวัทางเศรษฐกจิ และจนีมยีอดงบประมาณเกนิดุลเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัการ
คาดการณ์ก่อนหน้านี้ ซึง่ชว่ยใหร้ฐับาลใชจ้่ายไดม้ากขึน้หากจ าเป็น เพื่อรกัษาระดบัการเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ    ส าหรบั
นโยบายการเงนิ จนีไดอ้อกมาตรการแบบขยายตวัเมื่อไม่นานมานี้ ซึง่รวมถงึการลดอตัราดอกเบีย้อา้งองิและการปรบัลดสดัสว่น
การกนัส ารองของธนาคารพาณิชย ์ (RRR)      จนีปรบัลดอตัราดอกเบีย้อา้งองิไปเมื่อวนัที ่ 20 ม.ค. เน่ืองจากรฐับาลไดเ้พิม่การ
สนบัสนุนทางการเงนิเพื่อช่วยหนุนเศรษฐกจิ โดยตัง้อตัราดอกเบีย้เงนิกูล้กูคา้ชัน้ด ี (LPR) ประเภท 1 ปี ไวท้ี ่ 3.7% ลดลงจาก 
3.8% ในเดอืนก่อนหน้า 
 

องักฤษเตือนรสัเซียเจอคว า่บาตรแน่ หากตัง้ "รฐับาลหุ่นเชิด" ในยเูครน 
          ส านกัขา่วรอยเตอรร์ายงานถอ้ยแถลงของนายโดมนิิก รา้บ รฐัมนตรต่ีางประเทศขององักฤษว่า รสัเซยีจะเผชญิกบัการคว ่า
บาตรทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรงหากตัง้รฐับาลหุ่นเชดิขึน้ในยเูครน     "รสัเซยีจะเจอผลทีต่ามมาอยา่งรา้ยแรงมาก หากใชก้าร
เคลื่อนไหวนี้เพื่อพยายามบุกยเูครน รวมถงึการตัง้รฐับาลหุ่นเชดิดว้ย" นายรา้บเปิดเผยกบัส านกัขา่วสกายนิวส ์    ถอ้ยแถลง
ดงักล่าวมขีึน้หลงัจากทีก่ระทรวงการต่างประเทศขององักฤษกล่าวหารสัเซยีว่าพยายามจดัตัง้ผูน้ าทีม่แีนวคดิสนบัสนุนรสัเซยีขึน้ใน
ยเูครน และกล่าวว่าเจา้หน้าทีข่า่วกรองของรสัเซยีไดต้ดิต่อกบัอดตีนกัการเมอืงยเูครนจ านวนหนึ่ง โดยเป็นสว่นหนึ่งของแผนการ
บุกยเูครน  อย่างไรกด็ ี กระทรวงการต่างประเทศของรสัเซยีปฏเิสธขอ้กล่าวหาขององักฤษวา่เป็น "ขอ้มลูเทจ็" โดยกล่าวโทษ
องคก์ารสนธสิญัญาป้องกนัแอตแลนตกิเหนือหรอืนาโต (NATO) ว่า "เพิม่ระดบัความตงึเครยีด" ในเรื่องยเูครน  

แหล่งข่าว : Aspen 



 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

วันที่ ประเทศ เวลาไทย เหตุการณ ์ ตัวเลข
จริง 

ประมาณ
การ ครัง้ก่อน 

 24 ม.ค. 65 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค. 55.0 56.9 57.7 

 สหรฐั 21.45 น. ดชันี PMI ภาคบรกิารเดือนม.ค. 50.9 54.9 57.6 

25 ม.ค. 65 สหรฐั 22.00 น. ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค. โดย Conference Board  111.4 115.8 

26 ม.ค. 65 สหรฐั 22.00 น. ยอดขายบา้นใหมเ่ดือนธ.ค. (ยนิูต)  759,000 744,000 

 สหรฐั 22.30 น. สต็อกน า้มนัดิบประจ าสปัดาห ์(ลา้นบารเ์รล)   0.5 

27 ม.ค. 65 สหรฐั 2.00 น. การประชมุธนาคารกลางสหรฐั (FOMC)  <0.25% <0.25% 

 สหรฐั 2.00 น. รายงานประมาณการเศรษฐกิจสหรฐัโดย FOMC    

 สหรฐั 2.30 น. การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรฐั    

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

 สหรฐั 20.30 น. ยอดสั่งซือ้สินคา้คงทนเดือนธ.ค.(m/m)  -0.5% 2.6% 

 สหรฐั 20.30 น. จ านวนผูข้อรบัสวสัดิการวา่งงานรายสปัดาห ์  260,000 286,000 

 สหรฐั 22.00 น. ยอดท าสญัญาขายบา้นรอปิดการขายเดือนธ.ค.(m/m)  -0.3% -2.2% 

28 ม.ค. 65 สหรฐั 20.30 น. ดชันีราคาการใชจ้า่ยดา้นการบรโิภคสว่นบคุคล (PCE) พืน้ฐาน
เดือนธ.ค. (m/m) 

 0.5% 0.5% 

 สหรฐั 22.00 น. ดชันีความเชื่อมั่นผูบ้รโิภคเดือนม.ค.ของม.มิชิแกน  68.8 68.8 


